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অফু হুযায়যা (যা.) থথকও ফর্ণিত, যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া ারাভ) ফকরন,  

‚মঔন র্ওয়াভত র্নওটফতিী কয় মাকফ তঔন ভুর্রভকদয স্বপ্ন র্ভথযা কফ না। অয থতাভাকদয ভকধয থম ফকঘকয় থফী 

তযফাদী কফ তায স্বপ্ন থফী তয কফ। অয ভুর্রভকদয স্বপ্ন নফুয়াকতয য়ঁতার্ল্ল বাককয এও বাক। স্বপ্ন র্তন 
ধযকনয। তায ভকধয এওর্ট র বার স্বপ্ন মা অল্লায ক্ষ থথকও ুঔফয। র্িতীয় কে ঔাযা স্বপ্ন মা য়তাকনয ক্ষ 

থথকও কয় থাকও। ততৃীয় প্রওাকযয স্বপ্ন র র্নকচয ভকনয র্ঘন্তা। ………. ‛   

(র্ ভুর্রভ, ৭ভ ঔণ্ড, স্বকপ্নয ধযায়, ৫৭৪০ নাম্বায ার্দ)  

 

‚এফং ওার্পযযা র্যওল্পনা ওকয, র্ওন্তু অল্লা র্যওল্পনা ওকয। অয অল্লাআ র কফিাত্তভ র্যওল্পনাওাযী।‛  

(ূযা অর আভযান : ৫৪) 

 

থঔাযাান : এওর্ট বরু্ভ মা র ংওীণি র্কর্যথ র্ফর্ষ্ট াার্ি বুর্ভ, র্ফার ঈন্মকু্ত স্থানমকু্ত, খন ফন র্ফর্ষ্ট, যকয়কঙ 

কনও গুা এফং  ৃর্থফীয ঙাদ ঔযাঁত ার্ভয থকারওধাঁধা , মা ভধযফতিী থদগুকরায ওাকঙ তাকদয থকান দযচা ঈকন্মাঘন 

ওকয র্দকয়কঙ।   

র্ফার সনয প্রর্তকযাকধয চনয যকয়কঙ ংওীণি র্কর্যথ র্ফর্ষ্ট াার্ি বরু্ভ। 

সনযকদয দৃর্ষ্টককাঘয ওযায চনয  তাকদয রুওাকনায থওান চায়কা না থদয়া য চনয যকয়কঙ র্ফার ঈন্মকু্ত স্থান। 

খন ফনগুকরা র্নচস্ব সনয  স্ত্র রুর্ওকয় যাঔায চনয ফযাফায ওযা মায়। 

এফং র্ফস্ময়ওয ার্ভয থকারওধাঁধা র ভচুার্র্দনকদয এরাওা থমঔাকন তাযা রুওকত াকয, ুনযায় র্নকচকদয ভকধয 

ংখর্টত কত াকয থফা কচআ তাকদয র্নচ ঙন্দ নমুায়ী থদক ঘকর থমকত াকয থওান ীভান্ত ঙািাআ। 

 

এআ বুর্ভকওআ অল্লাহ্  থল মুককয মুকেয প্রস্তুর্ত গ্রকনয চনয ভকনানীত ওকযকঙন। 
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বরু্ভওা 

 

থঙকরর্টয স্বপ্ন 

 

এআ ওার্নীয শুরুটা কয়র্ঙকরা ১৯৬০ াকর, াভা নাকভয থঙাট্ট এওটা থঙকরয থদঔা এওটা স্বকপ্নয ভাধযকভ। 

আকয়কভর্ন ফাফা অয র্যীয় ভাকয়য ন্তান াভায চন্ম াঈদী অযকফ- র্তনর্ট বূঔণ্ডআ আরাকভয র্ফত্র বূর্ভ। 
সফ  সওকাকযয ুকযাটা ভয় চুকিআ াভা র্ঙর এওচন বার ভুর্রভ। থ র্ঙর র্তা-ভাতায ফাধয ন্তান, 

ভফয়ী নযানয থঙকরকদয ভকতা থঔরাধূরা ওযায ঘাআকত আরাভ র্নকয় িাকানা ওযায ফযাাকযআ থ থফর্ 

অগ্রী র্ঙর। 

এওচন আরাকভয র্ক্ষাথিী থথকও ফর্ণিতঃ 

অর্ভ ভার্দনা-অর ভুনায়াযা থত এওচন ায়কঔয ফাায় র্ঙরাভ র্মর্ন যাূর (াঃ) এয ভার্চকদ ঔুতফা র্দকতন। 
অভযা মঔন ঈনায ফার্িকত থৌঁঙারাভ তঔন থওঈ এওচন দযচায় ওিা নাির। ায়ঔ দযচা থথকও এভন এওচন 

ফযর্ক্তকও র্নকয় থপযত একরন মাঁয ফয় প্রায় ৮০ ফঙয র্ওন্তু তাঁয থঘাযা র্ঙর অকরাকওাজ্জ্বর  ম্মানীয়। 

ফার্িয ওতিা তাঁকও স্বাকত চানাকরন অয তাঁকও ওুযঅকনয র্ওঙু অয়াকতয তাপীয ওযকত নুকযাধ ওযকরন । 

র্তর্থ ায়ঔ ওুযঅকনয র্ওঙ ুঅয়াত র্তরায়াত ওকয থগুকরায তাপীয থানাকরন। অভযা র্নঃকব্দ তাঁয ওথা 

শুনর্ঙরাভ; অল্লায ওভ, অর্ভ চীফকন ওুযঅকনয কনও তাপীয কির্ঙ র্ওন্তু এআ ায়ঔ র্ঙকরন জ্ঞানকবি 

ভানুল। মঔন তাঁয ওথা ফরা থল র, তঔন ফার্িয ওতিা  তাঁকও থঔকত নুকযাধ চানাকরন,র্ওন্তু র্তর্ন র্ফনকয়য াকথ 

তা প্রতযাঔান ওযকরন। এফং তঔন অভযা ফুছকত াযরাভ থম র্তর্ন থযামা থযকঔকঙন। 

এযয র্তর্থ ঘকর মায়ায ওথা ফরকরন, র্ওন্তু র্নভন্ত্রণওতিা নি কয় ফরকরন , ‚অর্ন মতক্ষণ না মিন্ত 

অভাকদয ওাকঙ অকযওফায ায়ঔ াভা র্ফন রাকদকনয স্বপ্নটা ফণিনা না ওযকফন, ততক্ষণ অনাকও থমকত 

থদয়া কফ না।‛ 

র্তর্থ থক থপরকরন অয র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‚ থআ স্বকপ্নয ওথা ফরঙ মা ায়ঔ াভা র্ফন রাকদন ৯ ফঙয 

ফয়ক থদকঔর্ঙকরন?‛ 

র্নভন্ত্রণওতিা যাঁ ূঘও ঈত্তয র্দকরন। 

এযয র্তর্থ-ায়ঔ থআ স্বকপ্নয ওথা ফণিনা ওযকরনঃ 
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‚অর্ভ র্ঙরাভ াভা র্ফন রাকদকনয ফাফা ভুাম্মাদ র্ফন রাকদকনয এওচন খর্নষ্ঠ ফন্ু। অর্ভ ফহুর্দন তায 

ওভিকক্ষত্র, তায থওাম্পার্নকত র্ককয়র্ঙ। অফায কনও র্দন ওেট্রাওন এয ওাকচয ফযাাকয অর্ভ তায ফাায় 

র্ককয়র্ঙ। অভাকদয অকরাঘনায ভাকছ প্রায়আ তায ন্তানকদয থঔরাধুরায ওাযকণ র্ফঘ্ন খটত। তঔন র্তর্ন তাকদযকও 

ফাআকয র্ককয় থঔরকত ফরকতন।   

র্ওন্তু অর্ভ ফাও কয় থমতাভ এটা থদকঔ থম র্তর্ন তায এওচন ুত্রকও ফভয় তায াক ফক থাওকত ফরকতন। 
অর্ভ তাকও র্চকজ্ঞ ওকযর্ঙরাভ, ‘অর্ন তাকও অনায নয ন্তানকদয াকথ থঔরকত ািান না থওন?  র্ও 

ুস্থ?’ 

ভুাম্মাদ র্ফন রাকদন াকরন এফং ঈত্তয র্দকরন, ‘না, অভায এআ থঙকরয ভাকছ র্ফকল র্ওঙ ুএওটা অকঙ’। 

অর্ভ য নাভ র্চকজ্ঞ ওযকর র্তর্ন ফকরন, ‘য নাভ াভা অয য ফয় ৯ ফঙয। অনাকও অর্ভ র্ওঙুর্দন 

অকক খকট মায়া এওটা দ্ভুত খটনায ওথা ফর্রঃ অভায এআ ুত্র পমকযয ারাকতয র্ওঙুক্ষণ অকক অভাকও 

চার্ককয় তুকর ফরর, ‘ফাফা অর্ভ অনাকও র্ওঙুক্ষণ অকক অভায থদঔা স্বপ্ন ম্পকওি ফরকত ঘাআ।’ অর্ভ বাফরাভ 

থ য়কতা থওান দঃস্বপ্ন থদকঔকঙ। অর্ভ ম ুওকয র্নরাভ এফং তাকও অভায াকথ ভর্চকদ র্নকয় থকরাভ। 

মায়ায কথ থ অভাকও চানাকরা, ‘স্বকপ্ন অর্ভ র্নকচকও এওটা ফি ভতর এরাওায় থদঔকত থরাভ। অর্ভ 

থদঔরাভ াদা থখািায য়ায কয় এওটা সনযফার্নী অভায র্দকও এর্ককয় অকঙ। তাকদয ফায ভাথায় র্ঙর 

ওাকরা াকিী। ঈজ্জ্বর থঘাকঔয এওচন সনয অভায ওাকঙ এক র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‘তুর্ভ র্ও াভা র্ফন ভুাম্মাদ 

র্ফন রাকদন?’ অর্ভ ঈত্তয র্দরাভ- ‘যাঁ’ । এযয র্তর্ন অভাকও র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‘তুর্ভ র্ও াভা র্ফন ভুাম্মাদ 

র্ফন রাকদন?’ অর্ভ অফায ঈত্তয র্দরাভ, ‘যাঁ, অর্ভআ থ।‘  র্তর্ন অফায অভাকও র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‘তুর্ভ র্ও 

াভা র্ফন ভুাম্মাদ র্ফন রাকদন?’ অর্ভ ফররাভ, ‘অল্লায ওভ, অর্ভ াভা র্ফন রাকদন।‘ র্তর্ন অভায র্দকও 

এওর্ট তাওা এর্ককয় র্দকয় ফরকরন, ‘ এআ তাওার্ট অর-ওুদকয প্রকফকথ  আভাভ ভাদী  ভুাম্মাদ র্ফন 

অফদল্লায াকত তুকর র্দ।’ অর্ভ তায াত থথকও তাওার্ট র্নরাভ এফং থদঔরাভ থম সনযফার্নীটা অভাকও 

থঙকন থপকর এর্ককয় মাকে। 

ভুাম্মাদ র্ফন রাকদন ফরকরন, অর্ভ এটা শুকন ফাও কয় র্ককয়র্ঙরাভ র্ওন্তু ফযফায ওাকচয ফযস্ততায়  অর্ভ এআ 

স্বকপ্নয ওথা বুকর থকরাভ। কযয র্দন ওাকর াভা র্িও পমকযয ারাকতয অকক অভাকও খুভ থথকও চার্ককয় 

তুরর এফং এওআ স্বকপ্নয ওথা ফণিনা ওযর। তৃতীয় র্দন ওাকর এওআ খটনা খটর। এফায ুকত্রয চনয অভায 

দর্িন্তা কত শুরু ওযকরা। অর্ভ তাকও এওচন আরাভীজ্ঞান ম্পন্ন ফযর্ক্ত র্মর্ন স্বপ্ন ফযাঔযা ওযকত াকযন, তায 

ওাকঙ র্নকয় মাফায র্োন্ত র্নরাভ।  

র্োন্ত নুমায়ী অর্ভ াভাকও এওচন আরাভীজ্ঞান ম্পন্ন ফযর্ক্তয ওাকঙ র্নকয় থকরাভ এফং তাকও ুকযা 

ফযাাযটা ঔুকর ফররাভ। র্তর্ন ফাও কয় অভাকদয র্দকও তাওাকরন এফং ফরকরন, ‘এআ র্ও অনায থআ ন্তান 
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থম স্বপ্নটা থদকঔকঙ?’ অর্ভ ফররাভ,’যাঁ’। র্তর্ন র্ওঙুক্ষণ াভায র্দকও তার্ওকয় থাওকরন। অর্ভ অয র্ঘর্ন্তত 

কয় িরাভ। র্তর্ন অভাকও প্রকফাধ র্দকরন এফং ফরকরন, ‘অর্ভ অনাকও র্ওঙ ুপ্রশ্ন ওযফ। অর্ভ র্নর্িত অর্ন 

ততায াকথ থগুকরায ঈত্তয র্দকফন।’   

র্তর্ন াভাকও র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‘ফাফা, থখািয়ায সনযর্ট থতাভাকও থম তাওা র্দকয়র্ঙর থতাভায র্ও থটায 

ওথা ভকন অকঙ?’ াভা ঈত্তয র্দর, ‘যাঁ, অভায ভকন অকঙ।’ 

র্তর্ন াভাকও র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‘তাওার্ট থওভন র্ঙর তরু্ভ র্ও তা ফণিনা ওযকত াযকফ?’ 

াভা ফরর, ‘টা থদঔকত থৌর্দ অযকফয তাওায ভতআ র্ঙর,  র্ওন্তু ফুচ নয় ফযং ওাকরা যকগয। অয টায 

ঈকয াদা যং র্দকয় র্ওঙ ুএওটা র্রঔা র্ঙর।’ 

এযয র্তর্ন াভাকও কযয প্রশ্ন ওযকরন, ‘তুর্ভ র্ও ওঔকনা র্নকচকও মুেযত ফস্থায় থদকঔঙ?’ াভা ঈত্তয 

র্দর, ‘অর্ভ প্রায়আ এভন স্বপ্ন থদর্ঔ।’ এযয র্তর্ন াভাকও খয থথকও ফাআকয থমকত ফরকরন এফং ওুযঅন 

র্তরায়াত ওযকত ফরকরন। 

এযয র্তর্ন অভায র্দকও র্পকয র্চকজ্ঞ ওযকরন, ‘অনায ূফিুরুল থওাথা থথকও এককঙ?’ 

অর্ভ ঈত্তয র্দরাভ, ‘ আকয়কভকনয াদযাভাঈত থথকও।’ এযয র্তর্ন অভাকও অভায থকাত্র ম্পকওি অয র্ওঙ ু

ফরকত ফরকরন। অর্ভ তাকও চানারাভ থম অভযা ান্য়া থকাকত্রয াকথ ম্পর্ওিত মা র্ওনা  আকয়কভকনয এওর্ট 

ওাতানী থকাত্র। এযয র্তর্ন ঈচ্চস্বকয তাওফীয র্দকরন এফং াভাকও ওাকঙ থর্কও ওাঁদকত ওাঁদকত তাকও ঘুম্বন 

ওযকরন। র্তর্ন অয ফরকরন থম থল র্দফকয রক্ষণগুকরা প্রওার্ত কত শুরু ওকযকঙ। 

‘ ভুাম্মাদ র্ফন রাকদন, অনায এআ ুত্র আভাভ ভাদীয চনয এফং আরাভকও যক্ষা ওযায চনয এওর্ট 

সনযফার্নী প্রস্তুত ওযকফ। থ থঔাযাাকন (অপকার্নস্তান) র্চযত ওযকফ।  াভা! থম ফযর্ক্ত থতাভায াক 

থথকও র্চাদ ওযকফ থ থৌবাকযফান। অয থম ফযর্ক্ত থতাভাকও তযাক ওযকফ এফং থতাভায র্ফরুকে মুে ওযকফ থ 

ফিনাগ্রস্ত  তা কফ।’ ‛    
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ধযায় ১ : ১৯৭৯- ১৯৮৯ – এও নতনু আরার্ভও তাব্দী 

 

যার্য়ায র্ফরুকে অপকান র্চাদ 

 

‚থও র্ধও র্ক্তারী, অল্লা নার্ও যার্য়া?’ - অপকার্নস্তাকন ভুচার্র্দনকদয নুকপ্রযনা র্দকত র্ককয় অবু্দল্লা 

অমমাভ।   

১৯৭৯ র্ঙর র্চযী ঞ্চদ তাব্দীয প্রথভ ফঙয। যাূর [াঃ] এয এওর্ট াদী নুমায়ী প্রর্ত তাব্দী য য 

অল্লা তাঁয ঙন্দনীয় ফযর্ক্তকদয (ভুচার্িদ) ভাধযকভ িীন আরাভকও ুনরুজ্জীর্ফত ওযকফন।  

“প্রর্ত তাব্দীয শুরুকত অল্লা এআ ঈম্মা থথকও এওচন ভানুলকও ঈর্ত্থত ওযকফন থম িীনকও ুনরুজ্জীর্ফত 

ওযকফ।” (ুনান অফ ুদাঈদ, র্ওতাফ ৩৭, র্ওতাফ অর ভারাীভ, াদী নন-৪২৭৮) 

১৯২৪ াকর ঈভানী র্ঔরাপাকতয তকনয য থথকওআ আরাকভয চনয এও ুনঃচাকযকণয প্রকয়াচন র্ঙর । 
অপকার্নস্তাকনয র্ফরুকে ওর্ভঈর্নস্ট যার্য়ায মুে কয় কি এআ ফহু প্রতীর্ক্ষত ুনঃচাকযকণয ওাযণ।   

অপকার্নস্তাকন ভুর্রভ ঈম্মায এআ ুনঃচাকযণ, এআ ুনরুত্থান খকটর্ঙর দচন ফযর্ক্তয ভাধযকভ - অবু্দল্লা 

অমমাভ এফং াভা র্ফন রাকদন।  
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অবু্দল্লা অমমাভ 

 

 

অফদল্লা আঈুপ অমমাভ 

 

টাআভ ভযাকার্চন অবু্দল্লা অমমাভকও র্বর্ত ওকযর্ঙর “ র্ফং তাব্দীকত র্চাকদয ুনঃচাকযকনয রূওায” 

– ফকর। দঔরদার্যকত্বয  থবতকয চীফনমান ওযায প্রওৃত রূ র্ও তা র্পর্রর্স্তকন চন্ম থনয়া অবু্দল্লা অমমাকভয 

ঔুফ বাকরাবাকফআ চানা র্ঙর। ল্প ফয় থথকওআ অবু্দল্লা অমমাভ র্ঙকরন র্ঘন্তাীর এফং ওতিফযযায়ণ। এআ 

ওতিফযযায়ণতাআ তাঁকও ঈদ্ভুে ওকযর্ঙকরা লাকটয দকও চর্িান থথকও আযাআকরয দঔরদার্যকত্বয র্ফরুকে 

র্পর্রর্স্তকনয র্চাকদ থমাক র্দকত।  

র্ওন্তু তৎওারীন র্পর্রর্স্তকনয র্ফকরাীকদয-এয র্ধওাংআ র্ঙকরা চাতীয়তাফাদী, মাযা আরাভকও একওফাকযআ 

গুরুত্বূণি ভকন ওযকতা না। অল্লাহ্য আফাদাত ওযায ফদকর তাঁকদয ভয় ওাটকতা তা থঔকর অয কান শুকন। এ 

ফ র্ওঙুআ র্ঙকরা অবু্দল্লা অমমাকভয ঙন্দনীয়।  

এওর্দন ওথােকরআ র্তর্ন এও কমাোকও র্চকজ্ঞ ওযকরন – র্পর্রর্স্তকনয এআ র্ফেকফয ধভি র্ও – মায চফাকফ 

থমাোর্ট তযন্ত েষ্ট এফং রুঢ়বাকফ তাঁকও চার্নকয় র্দকরা – এআ র্ফেকফয থওান ধভি থনআ।  
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এআ খটনায কয র্পর্রর্স্তকনয তৎওারীন র্ফেকফয ঈয থথকও তাঁয ভন ুকযাুর্যবাকফ ঈকি থককরা। র্তর্ন থৌর্দ 

অযকফ ঘকর থককরন থঔানওায র্ফশ্বর্ফদযারয়গুকরাকত র্ক্ষওতা ওযায ঈকিকয।  

অপকান র্চাকদয র্াও থানাভাত্রআ র্তর্ন ঙুকট র্ককয় থআ র্াকও ািা র্দকরন। এফং যফতিীকত তাঁয ভস্ত চীফন, 

তাঁয ভস্ত র্স্তত্বকও ঈৎকি ওযকরন ভুর্রভ ঈম্মাকও এআ র্চাকদয র্দকও অহ্বান চানাকনায চকনয। র্তর্ন থ 

ওকযর্ঙকরন থওান বাকফআ চীর্ফত ফস্থায় অপকার্নস্তাকনয ভার্ট থঙকি না মাফায। তাঁয অা র্ঙকরা 

অপকার্নস্তাকনয ভার্টকত অল্লাহ্য অকদ নুমায়ী আরাভীও র্ঔরাপা প্রর্তষ্ঠা ওযায থফা াাদাকতয।  

অপকান র্চাকদ থমাক থদয়ায চনয ভগ্র র্ফশ্ব থথকও অকত ভুচার্দকদয াাময ওযা  কমার্কতা থদফায 

রকক্ষয াভা র্ফন রাকদকনয াকথ র্ভকর র্তর্ন প্রর্তর্ষ্ঠত ওকযন “ফাআত অর অনায” (াামযওাযীকদয 

অফা)। 

অপকান র্চাকদয প্রর্ত ভুর্রভ ঈম্মাকও অহ্বান চানাকনায চনয র্তর্ন ঙুকট থককরন র্ফকশ্বয এও থওাণা থথকও 

অকযও থওাণায়। াযা ৃর্থফী খুকয খুকয র্তর্ন ভুর্রভকদয ফরকত শুরু ওযকরন আরাভ  ভুর্রভ বূর্ভ যক্ষায 

ঈকিকয এওর্ত্রত ফায র্ফত্র দার্য়কত্বয ওথা। ভগ্র ৃর্থফী চুকি ঙর্িকয় িকরা তাঁয র্চাকদয দায়াত। 
র্চাকদয ঈকয র্তর্ন  থফ র্ওঙ ুফআ র্রকঔর্ঙকরন – থমভন, Join the Caravan, Defense of Muslim Lands, A 

Message to Every Youth আতযার্দ.  (তাঁয কনও ফআকয়য ফাংরা নুফাদ কয়কঙ)।  

এভয় তাঁয ফয় ঘর্ল্লকয ঈকয য়া কে র্তর্ন র্ক্রয়বাকফ যার্য অপকান র্চাকদ ংগ্রন ওকযন। 

র্চাকদয ঈকিকয র্তর্ন ঙুকট থফিান ভগ্র অপকার্নস্তান – ওঔকনা ফূি থথকও র্িকভ, ওঔকনা ফা ঈত্তয থথকও 

দর্ক্ষকন। থযাদ-ছি-ীতকও ঈকক্ষা ওকয- াাি ার্ি র্দকয় –  ওঔন িান্ডা ফযকপয ঈয াকয় থকট, ওঔকনা 

ফা কাধায র্কি ঘকি। এআ দকিভ মাত্রাকথ কনও ভয় তাঁয তরুন াথীযা ক্লান্ত কয় িকর, থওান ক্লার্ন্তআ 

অবু্দল্লা অমমাভকও েি ওযকতা না।  

অবু্দল্লা অমমাভ র্চাদ ওকযর্ঙকরন ম্ভাফয ফগুকরা ঈাকয়। র্তর্ন ািা র্দকয়র্ঙকরন অল্লাহ্য র্াকও -  

“ থতাভযা থফয কয় ি স্বল্প ফা প্রঘুয যঞ্জাকভয াকথ এফং র্চাদ ওয অল্লায কথ র্নকচকদয ভার  চান 

র্দকয়, এর্ট থতাভাকদয চকনয র্ত ঈত্তভ, মর্দ থতাভযা ফুছকত ায।” ( ূযা অত তাফা : ৪১)  

র্নচ র্যফাযকও র্তর্ন এআ এওআ অদকি ককি তুকরর্ঙকরন। এভনর্ও তাঁয স্ত্রী মিন্ত আয়াতীভকদয যক্ষণাকফক্ষণ 

এফং ভানফকফাভূরও ওাকচয ভাধযকভ অপকান ভুর্রভকদয াক র্ককয় দাঁর্িকয়র্ঙকরন।  

তাঁয ওাকঙ ংঔয র্ফশ্বর্ফদযারয় থথকও ঘাওর্যয প্রস্তাফ অকর র্তর্ন তায ফগুকরাআ র্পর্যকয় র্দকতন। র্তর্ন 

র্যষ্কাযবাকফ চার্নকয় র্দকয়র্ঙকরন াাদাত থফা ত্রুয াকত ভৃতুয না য়া মিন্ত তাঁয র্চাদ থাভকফ না। এফং 

র্তর্ন ফাযফায এআ ওথা ফরকতন থম থল মিন্ত তাঁয রক্ষয র র্পর্রর্স্তনকও ভুক্ত ওযা। র্তর্ন ফভয় ফরকতন- 

http://www.hoor-al-ayn.com/Books/Join%20the%20Caravan.pdf
http://www.kalamullah.com/Books/defence.pdf
http://www.kalamullah.com/Books/A_Message_To_Every_Youth.pdf
http://www.kalamullah.com/Books/A_Message_To_Every_Youth.pdf
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“নয থওান চার্তয কক্ষ ওঔকনা ভুর্রভকদয যার্চত ওযা ম্ভফ না।অভযা ভুর্রভযা ওঔকনা অভাকদয 

ত্রুকদয ওাকঙ যার্চত আ না। ফযং অভাকদয যাচয় খকট অভাকদয র্নকচকদয াকতআ।” 

াভা র্ফন রাকদন অপকার্নস্তাকন এক প্রথকভআ অবু্দল্লা অমমাকভয ওাকঙ থককরন এফং তাঁযা দচন এওাকথ 

ওাচ ওযা শুরু ওযকরন। 

 

প্রথভফাকযয ভকতা অপকার্নস্তাকন অকরন াভা 

 

সওকাকযয থল র্দকও এক াভা শুনকত থকরন যার্য়ানযা অপকার্নস্তান অক্রভণ ওকযকঙ এফং এয 

পরশ্রুর্তকত ভৃতুযফযণ ওকযকঙ দ রক্ষার্ধও অপকান। এআ ঔফয চানায য, নয অকযা কনও ভুর্রভ 

অযকফয ভকতা র্তর্ন অপকানকদয চনয অর্থিও ায়তা থচাকাি ওযকরন – এফং তাঁকদয াাময ওযায রকক্ষয 

অপকার্নস্তান ঘকর থককরন।  

 

 

াভা র্ফন রাকদন 
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অপকার্নস্তাকন তাঁয াকথ থদঔা করা অবু্দল্লা অমমাকভয। অবু্দল্লা অমমাভ অযফ ভুচার্দীনকদয থাওা-

ঔায়া এফং নযানয াাময-কমার্কতা ওযকতন এফং াভা াঈদী অযফ থথকও এয চনয প্রকয়াচনীয় অর্থিও 

াাকমযয থমাকান র্দকতন। অবু্দল্লা অমমাকভয ঈকিয র্ঙকরা অপকার্নস্তাকনয ভুর্রভকদয যক্ষা ওযা এফং 

থঔাকন এভন এওর্ট আরার্ভও যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা ওযা মায ভাধযকভ আরাকভয র্তযওাকযয ুনঃচাকযকণয শুরু কফ। 
ভুর্রভ র্ফকশ্বয তাগুত াকওযা ১৯২৪ াকর ঈভানী র্ঔরাপায তকনয য থথকওআ র্ফর্বন্ন থওৌকর প্রওৃত 

আরার্ভও যাকষ্ট্রয প্রর্তষ্ঠাকও ফাধা র্দকয় অর্ঙকরা – এভনর্ও াঈদী অযফ, থমঔাকন র্ওঙ ুর্ওঙ ুথক্ষকত্র াযীয়া 

অআন ারন ওযা কতা, প্রওৃত কক্ষ র্ঙকরা র্িভা র্ফকশ্বয ধীনস্ত এওর্ট নুকত দারার যাষ্ট্র। যফতিীকত 

(২০০০ ার এং তায কয) অর ওাকয়দায ভূর রক্ষয র থওান বুঔকন্ড র্যূণি আরার্ভও যাষ্ট্র (র্ঔরাপা) 

প্রর্তষ্ঠায ূকফি ফ ধযকনয র্িভা অর্ধতযকও থআ বূঔণ্ড থথকও াযণ ওযা।  

থম ভকয়য ওথা কে থ ভয়টাকত অকভর্যওা এফং াঈদী অযফ ঈবয়আ র্ঙকরা র্চাকদয কক্ষ। ওাযণ 

অকভর্যওায ঈকিয র্ঙকরা ুাযায়ায র্াকফ তাঁকদয এওভাত্র প্রর্তক্ষ থার্বকয়ত যার্য়াকও থমকওান ভূকরয 

র্যকয় থদয়া। এচনয মর্দ কযীফ অপকানকদয স্ত্র এফং প্রর্ক্ষণ র্দকত য়, তাকত অকভর্যওা যাচী র্ঙকরা। 

এযআ পরশ্রুর্তকত অপকানযা থকর্যরা মুে,থফাভা সতর্য, ত্রুয র্ফরুকে নাওতাভূরও ওামিক্রভ এফং ভযাস্ত্র 

ফযাফাকয প্রর্ক্ষণ রাব ওকয। র্ওন্তু মা এআ ভকয় অকভর্যওায চানা র্ঙকরা না তা করা, এআ অপকানকদয 

ভাধযকভআ যফতিীকত তাঁকদয র্নকচকদয তকনয ূঘনা কফ।  

 

যার্য়ায যাচয় 

 

যার্য়ানকদয াকথ ভুচার্দীকনয ংঔয মুে ংখর্টত য়। চারারুিীন াক্কানীকদয ভকতা ওভযান্ডাযকদয ওাঙ 

থথকও অভযা এযওভ কনও ওাযাভাকতয খটনা শুনকত থকয়র্ঙ থমঔাকন ভুচার্দীকনয ম্বর র্ঙকরা র্ব্রর্ট 

অভকরয র্তনর্ট যাআকপর ভাত্র [মা ঈনর্ফং তাব্দীকদ র্ব্রর্টকদয ার্যকয় অপকানযা কানীভা র্ককফ 

থকয়র্ঙকরা ] - এফং এআ াভানয র্ব্রর্ট অভকরয যাআকপকরয এওর্ট গুর্রকতআ অল্লাহ্ ুফানাহু য়া তাঅরায 

আোয় অকরৌর্ওওবাকফ যার্য়ানকদয টযাঙ্কগুকরা র্ফকফার্যত কয় ধ্বং কয় থমত। 
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চারারুিীন াক্কার্ন 

কনও অপকান ওর্ভঈর্নস্ট এফ ওাযাভাত প্রতযক্ষ ওযায য দরফর র্নকয় স্ত্র  ভুচার্দীকনয ওাকঙ 

অত্মভিণ ওকয – এফং তাঁকদয ফ স্ত্র ভুচার্দীকনয াকত ঘকর অকতা ।  

কনও থক্ষকত্রআ থদঔা থমকতা অপকান ওর্ভঈর্নস্টযা তাঁকদয যার্য়ান প্রবুকদয ঈয ন্তুষ্ট।  

চারারুিীন াক্কানী এযওভ অকযওর্ট খটনায ফণিনা থদন থমঔাকন ওভযান্ডায াক্কানীয দকরয ভুচার্দ এফং 

অপকান ওর্ভঈর্নস্টকদয ভকধয মুে ঘরর্ঙকরা। মুেঘরাওারীন ফস্থায় িাৎ ওকযআ এওচন অপকান ওর্ভঈর্নস্ট 

গুর্র ওকয তাঁয র্নকচয ওভযান্ডাযকও থভকয থপরকরা, এফং তাযয দকর ওভযান্ডায াক্কানীয দকর থমাক র্দকরা। 

এফং এয ভাধযকভ ভুচার্দীকনয প্রবাফ ফরৃ্ে থকরা।  

অপকার্নস্তাকন ঙ্ঘর্টত এওর্ট ওাযাভকতয ফণিনা - 

থমাোযা াাকিয ঘূিায ভাকছ ঙর্িকয় র্ককয় র্ফর্বন্ন ফস্থান গ্রণ ওযর অয র্দন ফািায াকথ াকথ দূয থথকও 

টযাংও ফার্নী এয কচিন থানা থমকত রাকর। থমআ ভুূকতি প্রথভ টযাঙ্কর্ট াাকিয ভাকছ ঙ্কীণি র্কর্যকথয ভুকঔ 

প্রকফ ওযর থ ভুহুকতি অল্লাহু অওফায যফ তুকর ভুচার্দীনযা এআ টযাংও ফার্নীয য গুর্রফলিণ ওযকত 

রাককরন। থম টযাঙ্কগুকরা তঔকনা র্কর্যকথ প্রকফ ওকযর্ন তাকদয বাযী থভর্নকান ভুচার্দীনকদয ঈয গুর্র ওযা 

শুরু ওযর। থভর্নকাকনয গুর্রয অয়াচ অয র্ঙটকও অা টুওকযা টুওকযা াথকযয ট্টককাকরয এয ভাকছ িাৎ 

ওকয এও র্ফওট র্ফফযকণয কব্দ ঘাযা প্রওর্ম্পত কয় ঈির। ফাআ ফাও কয় প্রথভ টযাঙ্কর্টকও র্ফকফার্যত 

কয় ঘাযর্দকও এয র্ঙন্নর্বন্ন টুওকযা গুকরাকও ঙর্িকয় থমকত থদঔর। অভাদ গুর তায ুযকনা যাআকপর ঈর্ঘকয় ওকয 

র্ঘৎওায ওকয ফকর ঈিকরন “অল্লাহু অওফায। অল্লায ািাকনা র্ফচয়  াপরয ঘকর এককঙ!” 
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এফায র্কর্যকথয ফাআকয দাঁর্িকয় থাওা এওর্ট জ্বারানীঁ ট্রাওকও এও যাউন্ড গুর্র এক অখাত ওযর এফং তাকত 

অগুন ধকয তা র্ওঙুক্ষকনয ভকধয র্ফকফার্যত র। তা ঘূণির্ফঘূণি কয় থকর অয এয ফন ওকয অনা থকারা-ফারুকদয 

ওাযকণ ঘাযাক র্ফযাট ধ্বং াধন র। এযয এভন এওর্ট খটনা খটর মা অকক থওঈ বাফকত াকয র্ন -  

সনযযা টযাঙ্ক গুকরাকও র্কর্যকথয ভুকঔ  ফাআকয থযকঔ থঔান থথকও রার্পকয় থফয কত রাকর অয থনাফার্নীয 

ঘরাঘর ুকযাুর্য ফন্ কয় থকর। 

রিাআকয়য থল র্দকও, মুেফন্দী র্ককফ র্নকয় অা টযাকঙ্কয এওচন ওভান্ডায চানাকরা থম তাযা থবকফর্ঙর 

ভুচার্দীন প্রথভ টযাঙ্কর্টকও এওর্ট যকওট র্দকয় অখাত ওকযকঙ। একত সনযযা মাযা র্কর্যকথয থদয়াকরয ভাকছ 

টযাকঙ্কয র্বতয অটওা কির্ঙর তাযা বীত ন্ত্রস্ত কয় কি। তাআ তাযা টযাকঙ্কয ঈকযয দযচা ঔুকর ফাআকয 

থফর্যকয় অক এফং ভুচার্দীনকদয াকথ গুর্রর্ফর্নভয় ওযায চনয াথকযয র্কঙ ফস্থান থনয়। এটা র্ঙর 

ভুচার্দীনকদয চনয এওটা এওটা ওকয ত্রুসনয গুর্র ওকয তযা ওযায এও ুফণি ুকমাক, ওাযণ ভুচার্দীনযা 

র্ঙকরন প্রওৃর্তকতবাকফআ র্নবুির রক্ষযকবদওাযী। 

ত্রুসনযযা কযাুর্য বাকফ যার্চত র এফং ভুচার্দীনযা কানীভা র্ককফ ংঔয কটাকভর্টও যাআকপর, 

র্ভর্র্য়াভ থভর্ন কান, র্যফন কার্ি  টযাঙ্ক রাব ওযকরন। র্ওন্তু এআ ফ র্ওঙুয ঘাআকত গুরুত্বুণি র্ঙর থম তাযা 

অযর্র্চ-৭ যার্ন্ট অভিায থগ্রকনর্ রাব ওকযর্ঙকরন। এটা আ ঞ্চকরয মুকেয ধাযায় অভূর র্যফতিন র্নকয় 

অক। এআ রিাআকয়য কয ভুচার্দীনকদয ওাকঙ টযাঙ্ক অয অতকঙ্কয থওান র্ফলয় র্ককফ থাওর না এফং তাযা 

কস্ত্রয অক্রভকণয র্ফকক্ষ অয থওৌরী  দক্ষ কয় ঈিকরন।  

মাফায কথ যাস্তায় প্রফীণ থঔ ভাভুদ রারা চারার অর-দীন এয ওাকনয ওাকঙ র্পর্প ওকয ফরকরন, 

“চারার অর-দীন, অভাকও ফর াভকনয আ টযাঙ্কটায অকর র্ও কয়র্ঙর?” র্ঘন্তায় র্নভগ্ন থাওা চারার অর-

দীন তাকও কবীযবাকফ ঈত্তয র্দকরন, “ুফানঅল্লা থঔ ভাভুদ, অর্ভ র্ও অনাকও ফর্রর্ন থম এগুকরা র 

র্চাকদয যভত। মাযা অল্লায কথ থাকও অল্লা তাকদয াকথ থাকওন  াাময ওকযন।”    

যফতিীকত এআ দরর্টআ াক্কানী থনটয়াওি নাকভ র্যর্ঘর্ত রাব ওকয এফং এওর্ফং তাব্দীয প্রথভ দকও 

ফকঘকয় র্ক্তারী অপকান থকর্যরা র্ক্ত র্াকফ অত্মপ্রওা ওকয। যার্য়ায র্ফরুকে র্চাকদয ভয় 

চারারুিীন াক্কানী এফং অবু্দল্লা অমমাকভয ভকধয তযন্ত ন্তযঙ্গ ফন্ুত্ব ককি কি। ভগ্র নব্বআকয়য দও এফং 

২০০০ ার মিন্ত াক্কানী থনটয়াওি, চারারুিীন াক্কানীয ধীকনআ তাঁকদয ওামিক্রভ ঘারু যাকঔ। যফতিীকত 

ফাধিকওযয ওাযকন চারারুিীন াক্কানী – াক্কানী থনটয়াকওিয র্নয়ন্ত্রন তাঁয থঙকর র্যাচুিীন াক্কানী, র্মর্ন র্নকচ 

এওচন ভুচার্দ এফং র্বজ্ঞ থমাো, তাঁয াকত ভিণ ওকযন।   
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শুরুয র্দকওয তার্রফান 

 

যার্য়ানকদয র্ফরুকে র্চাকদ ভকযয (এআ ভযআ যফতিীকত থভাল্লা ভয নাকভ র্যর্ঘর্ত রাব ওকয) ভত কনও 

মুফও ংগ্রণ ওকযর্ঙর । এও রিাআকয় তায এওর্ট থঘাঔ গুর্রকত নষ্ট কয় মায়। র্ওন্তু এর্ট তায ভকনাফকর 

এওটু র্ঘি ধযাকত াকযর্ন।  

 

থভাল্লা ভুাম্মাদ ভয 

 

এআফ মুফও ধভিবীরু র্যফায থথকও ঈকি একর্ঙর, তাকদয র্ঔাকনা কয়র্ঙর থওান অক্রভণওাযী সনযফার্নী মর্দ ভুর্রভ 

বূর্ভয এও ভুকিা র্যভাণ চর্ভ দঔর ওকয তাকর তাকদয র্ফরুকে রিাআ ওযকত কফ। 

এআফ ুরুল র্ঙর চন্মূকত্র থমাো, দঃাী  র্নবিীও। তাকদয অযফ বাআকদয ভত তাযা আরাভ ঙািা নয 

থওান চীফনাদকিয ওাকঙ ভাথা নত ওযকত যাচী নয়, থম আরাভ অপকানযা অচ থথকও প্রায় ১০০০ ফঙয অকক 

র্নকচকদয চীফকন গ্রণ ওকযকঙ। অপকার্নস্তানকও র্াওা ত ‘াম্রাচযফাকদয ওফযস্থান’। যফতিী ৩০ ফঙকয 

র্ফকশ্বয যার্ক্তগুকরায াকথ অপকার্নস্তাকনয মুে থমন এআ নাভর্টকও ক্রভাকত যীক্ষা ওযকত থাকও। 

 

অপকার্নস্তাকন যার্য়া যার্চত করা 

 

যার্য়ানকদয র্ক্তারী র্ফভানফার্নী অপকানকদয র্ফধ্বস্ত ওকয থপকর। তাকদয তীব্র থকারাফলিকণ কযয য 

য ধ্বং কয় থমত। যার্য়ানযা ভধয এর্য়ায় (অযর্ফঃ থঔাযাান) ভাচতন্ত্র  প্রর্তর্ষ্ঠত ওযায রকক্ষয এফং 
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তাকদয প্রর্তক্ষ অকভর্যওানকদয াকথ াল্লা র্দকয় র্ফকশ্ব ওতৃিত্ব প্রর্তষ্ঠায চনয অপকানকদয যাবূত ওযকত 

থঘকয়র্ঙর।  

অপকানযা র্নু্দওু ফিকতয াার্ি এরাওায় অশ্রয় গ্রণ ওযকতা, মা র্ঙর র্ফভান অক্রভকণয র্ফকক্ষ এও 

প্রাওৃর্তও অশ্রয়কওন্ন। র্ওন্তু তাযা যার্য়ানকদয মুের্ফভাকনয অক্রভকণয র্ফরুকে থওান াল্টা াভরা ঘারকনায 

ফযাাকয ক্ষভ র্ঙর।অকভর্যওা অপকানকদয র্স্টংকায র্ভাআর যফযা ওকয, এটা র্ঙর অধুর্নও বূর্ভ থথকও 

অওাক র্নকক্ষকমাকয ভাযনাস্ত্র মা মুের্ফভান গুর্র ওকয নাভাকত াযত। এটা যফতিীকত যার্য়ানকদয প্রধান 

র্ক্ত র্ফভানফার্নীকও ধ্বং ওযকত ভূর বূর্ভওা ারন ওকয। 

অফদল্লা অমমাভ এফং াভা র্ফন রাকদন অযফ  অপকান থমাোকদযকও র্ফযাভ াাময  থফা প্রদান 

ওযকত থাকওন। এভনর্ও তাযা র্নকচযা কনও রিাআকয় ং র্নকয়র্ঙকরন। র্ফশ্বযার্ক্তয র্ফরুকে 

অপকার্নস্তাকনয মুকে ‘াাফাকদয ন্তান’ এআ অযফকদয ংগ্রকণ অপকানযা তযন্ত ম্মার্নত থফাধ 

ওযকতন।  

এওর রিাআকয়য ভয় অল্লায ক্ষ থথকও কনও ওাযাভাকতযয প্রওা য়, থমভন- ার্ঔযা র্ভাআকরয ঈকয 

ঈিকত থাওা ফস্থায় থমাোকদযকও র্ভাআকরয কর্তথ ম্পকওি ফর্ত ওযত, নযানয ভকয় থদঔা থমত থম 

ওাকযা ওাকযা যীকযয ঈয র্দকয় টযাঙ্ক ঘকর র্ককয়কঙ ফা কাকয় গুর্র থরকককঙ র্ওন্তু র্ফশ্বাযবাকফ তাযা থওান যওভ 

অখাত ঙািাআ থফঁকঘ র্ককয়কঙন। ীদ থমাোকদয যীয থথকও স্বকিীয় কন্ থফয ত (অযফ  অপকানকদয ভকত 

এটা চান্নাকতয ুকন্, থমঔাকন ীদকদয অত্মা এঔন ফা ওযকঙ)। যর্দকও ত্রুকক্ষয ভৃতকদয যীয থথকও 

ঁঘা কন্ থফয ত, থগুকরাকও কনও ভয় থপকর মায়া ত এফং রাগুকরা ওুওুয থঔকয় থপরত। (অয 

ওাযাভা ম্পকওি চানকত িুন অফদল্লা অমমাকভয ফআঃ “অপকান র্চাকদ অয- যভাকনয র্নদিন)। 

 

যফযা থ ফন্ ওকয থদয়ায ভযকওৌর 

 

যার্য়ানকদয র্ফরুকে দাঁর্িকয় মায়া অযফ-অপকান আরাভী প্রর্তকযাধ তাকদয র্ক্তারী ত্রুকদয যার্চত 

ওযকত এওর্ট নতনু থওৌর র্কঔ থপরর। তাযা চানত থম অপকার্নস্থাকন থাওা ওর্ভঈর্নস্টযা স্ত্র  জ্বারানীয 

থমাকাকনয চনয াশ্বিফতিী ভধয এর্য়ায থদগুকরা থথকও অপকার্নস্তাকন প্রকফ ওযা যফযা কথয ঈয র্নবিয 

ওযত। তাযা র্নযর্ফর্েন্নবাকফ এআ থ রক্ষয ওকয াভরা ওযকতা মাকত ওকয অপকার্নস্তাকন ওর্ভঈর্নস্ট ফার্নীয 

স্ত্র  জ্বারানীয ভচুদ থল কয় মায়। যফতিীকত এটাআ ওর্ভঈর্নস্টকদয যাচকয়য ওাযন কয় দাঁিায়। তাকদয 

এআ াভরাগুকরায াাার্ কনও থক্ষকত্র এ থদঔা থমত থম কনও অপকান তাকদয ওর্ভঈর্নস্ট ওভান্ডাযকদয 

র্ফরুকে র্ফকরা ওযত এফং তাকদযকও গুর্র ওকয ঘকর অত।  
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র্স্টংকায র্ভাআর ফযফায ওকয যার্য়ায র্ফভান ফার্নীকও গুর্িকয় থদয়া, ওর্ভঈর্নস্টকদয যফযা কথ তর্ওিত 

অক্রভণ ওযা, অপকার্নস্তাকন ওর্ভঈর্নস্ট ওভান্ডাযকদযকও র্নচ দকরয থরাও ওতৃিও তযা- এ ফর্ওঙআু রু 

যার্ক্তয ক্ষভতা, ভকনাফর  অর্থিও াভথিয ধ্বংকয ওাযণ কয় থদঔা থদয়। তাযা র্ফকশ্বয দর্যরতভ এও 

চনককার্ষ্ঠয াকত র্নকচকদয র্ফর্রয়ন র্ফর্রয়ন র্রাকযয ধ্বংমজ্ঞ প্রতযক্ষ ওকয। এটাআ যার্য়ান ভাচতার্ন্ত্রও 

অকন্দারন (আঈ.এ.এ.অয)  রার ফার্নীয থকলয শুরু। 

যার্য়ান ভাচতার্ন্ত্রও অকন্দারন এআ মুকেয য অয ওঔকনাআ র্যণূি বাকফ ুনরূজ্জীর্ফত য়র্ন। ওকয়ও রক্ষ 

অপকান থমাো  র্নযযাধ থরাকওয ভৃতুযয ভধয র্দকয় অপকানযা ১০ ফঙয ধকয ঘকর অা ফর্ঃর্ক্তয ওতৃিত্ব 

থথকও ভুক্ত র। ২০ ফঙয য এআ এওআ ভযকওৌর ফযফায ওকয অপকানযা অয এওফায াম্রাচযফাদী 

দঔরদায র্িভা ফার্নীকও যার্চত ওকয। 
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ধযায় ২ : ১৯৮৯ -২০০০, অকন্দারকনয র্বর্ত্ত স্থান 

 

অপকান কৃমুে এফং অর  ওাকয়দায ূঘনা 

 

 

 

যার্য়ানযা অপকার্নস্তান থঙকি মাফায াকথ াকথআ, ঘার্যর্দকও ঘযভ সনযাচয ঙর্িকয় কি। থমফ দর এফং 

থকাত্রগুকরা ভাত্র র্ওঙুর্দন অকক অক্রভণওাযী যার্য়ায র্ফরুকে এও কয় মুে ওযর্ঙকরা, তাঁযাআ ক্ষভতায চনয 

এঔন একও কযয াকথ রিাআ শুরু ওকয র্দকরা। দনিীর্ত অয র্নয়ভ ঘার্যর্দকও ঙর্িকয় িকরা।চায়কায় 

চায়কায় ভুার্পয অয র্থওকদয ওাঙ থথকও ঘাঁদা ঈিাকনায চনয থটারফুথ কর্চকয় থককরা। প্রর্ত ভাআর য য 

র্থও-ভুার্পযকদয র্বন্ন র্বন্ন  চুেফাচ থনতাকদয ঘাঁদা র্দকত ত। 

ওাকযা মর্দ নুকত থমাো, স্ত্র এফং ট্রাও না থাওকতা তাকর থ র্ঙকরা ায়। র্নযাত্তায চনয অল্লাহ্য 

দযফাকয দঅ ওযা ঙািা তায নয থওান ঈায় র্ঙর না। এআ সনযাচযভয় র্যর্স্থর্তয ভাকছ আরাভী দরগুকরা 

তাঁকদয র্স্তত্ব র্টর্ওকয় যাঔকর তাঁযা র্ফর্বন্ন এরাওায় ঙর্িকয়-র্ঙর্টকয় র্ঙর। অয ক্ষভতাকরাবী থকাত্রীয় দরগুকরা 

ঘার্যর্দকও কণতযা, ধলিণ অয রুকটয যাচত্ব ওাকয়ভ ওকয র্দকরা।  

যার্য়ায র্ফরুকে র্চাদ ঘরাওারীন ফস্থায় তাঁকদয ংকিকনয র্বর্ত্ত এফং অপকান এফং অযফ ভুচার্দকদয 

ভকধয ভতাথিওয র্ওবাকফ াভরাকনা ঈর্ঘত তা র্নকয় অবু্দল্লা অমমাভ এফং াভা র্ফন রাকদকনয ভকধয র্ফস্তয 



23 
 

অকরাঘনা য়। অবু্দল্লা অমমাকভয ভত র্ঙকরা থম অযফকদয ঈর্ঘত অপকানকদয াকথ এওীবূত কয় মায়া 

এফং দীখিকভয়াকদ অপকার্নস্তাকন আরাভী র্ঔরাপা প্রর্তষ্ঠা ওযায চনয ওাচ ওযা। এ র্ফলকয় াভা র্ওঙুটা 

র্বন্নভত থালণ ওযকতন। তাঁয ভত র্ঙকরা অযফ ভুচার্দকদয প্রর্ক্ষণ র্দকয়  এওর্ট এর্রট থপাি র্ককফ সতর্য 

ওযা, মাকত ওকয তাঁযা র্ফর্বন্ন ভুর্রভ থদক তাঁকদয থকর্যরা মুকেয থওৌর এফং র্ফশ্বফযাী আরাভী র্ফেকফয 

অদি ঙর্িকয় র্দকত াকযন। াভায ভকত র্ফশ্বফযাী ভুর্রভ ঈম্মাকও এওীবূত ওযা ঙািা দীখিকভয়াদী 

আরার্ভও র্ঔরাপা র্নিয়তা থদয়া ম্ভফ না।  

তাঁকদয দচকনয এআ ভতাথিকওযয থওান ুযাা ফায অককআ ১৯৮৯ াকরয এও শুক্রফায, চুভঅয ারাকত 

যীও ফায কথ, কার্িকত রুওাকনা থফাভায র্ফকফাযকন, স্বীয় দআ ুত্র অবু্দল্লা অমমাভ ভৃতুযফযণ ওকযন। ( 
কনকওআ এআ খটনায চনয দায়ী ওকযন অপকান ওর্ভঈর্নস্টকদয মাকদয তঔকনা মিন্ত অপকার্নস্তাকন র্ওঙুটা 

ঈর্স্থর্ত র্ঙকরা)  

 

াভা এফং অপকান-অযকফযা 

 

অপকান র্চাদ থল ফায য কনও অযফ ভুচার্দ তাঁকদয র্নচ থদক থপযত মাফায ঘাআকত অপকার্নস্তাকন 

থথকও মায়াকওআ থশ্রয় ভকন ওযকরন। তাঁকদয অঙ্কা র্ঙকরা র্িভা র্ফকশ্বয াকতয ুতুর, তাগুত অযফ 

াকওযা তাঁযা থদক থপযা ভাত্রআ তাঁকদয ঈয নানা তযাঘায-র্নযমাতন শুরু ওকয থদকফ। তাঁকদয এআ অঙ্কা 

ভূরও র্ঙকরা না। থমফ অযফ ভুচার্দ থপযত থককরন তাঁযা র্নচ থদকয ন্ওায ওাযাকাকয ফণিনীয় 

র্নমিাতকনয স্বীওায ন। তাগুত অযফ াওককাষ্ঠী এআ অপকান থপযত ভুচার্দকদয তাঁকদয ক্ষভতায প্রর্ত 

ভাযাত্মও হুভর্ও ভকন ওযকতা – এফং এ ওাযকন তাঁকদয ঈয ফণিনীয় তযাঘায ঘারাকতা।  

থমফ অযফ ভুচার্দ অপকার্নস্তাকন যকয় থককরন তাঁযা র্ফকয়য ওযায ভাধযকভ অপকান এফং ার্ওস্তানী 

চনককনয াকথ অত্মীয়তাঁয ম্পওি স্থান ওযকরন। এযওভ খটনা থফ র্ফযর, ওাযণ অপকানযা াধাযণত 

তাঁকদয থভকয়কদয র্নচ চার্তয ফাআকয র্ফকয় র্দকত ঘাআকতা না। ুতযাং এয থথকও থফাছা মায় অযফ ভুচার্দকদয 

অপকানযা ওকতাটা শ্রো ওযকতা এফং অন ভকন ওযকতা। যফতিীকত এআ অযফযাআ অপকান-অযফ নাকভ 

র্যর্ঘর্ত রাব ওকযন।  

র্িও এওআভয় অপকার্নস্তাকন ফস্থান ওযর্ঙকরন অকযও দর অযফ। তাঁযা র্যর্ঘত র্ঙকরন ‘র্ভযীয় অযফ’ 

নাকভ, এফং তাঁকদয র্যওল্পনা র্ঙকরা র্ওঙুটা র্বন্ন। াআদ ওুতুকফয র্ক্ষায় নুপ্রার্নত এফ অযফকদয ঈকিয 

র্ঙর, র্ফেকফয ভাধযকভ আরাকভয ত্রু এফং র্িভা র্ফকশ্বয াকতয ুতুর তাগুত অযফ াওকদয ঈৎঔাত ওযা। 

একদয ভকধয র্ঙকরন অআভান অর মায়ার্যী (অর ওাকয়দায ফতিভান থনতা), াআপ অর অদরী এফং াভর্যও 

র্বজ্ঞতা ম্পন্ন অকযা র্ওঙ ুর্ভযীয় অযফ।   
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এআ থমাোকদয র্ঘন্তা ওযর্ঙকরন র্ওবাকফ তাগুত াওকদয ঈৎঔাত ওকয আরাভী যাস্ট্রফযফস্থা ওাকয়কভয রকক্ষয 

অপকার্নস্তানকও এওর্ট খাঁর্ট  র্ককফ ফযাফায ওযা মায়। অপকান র্চাকদয অকক, অকনায়ায াদাকতয 

ানাভকর এআ তাগুত যওাযগুকরা র্ভকযয ওাযাকাযগুকরা ফযাফায ওকয এআ থমাোকদয ঈয র্নষ্ঠুয, ার্ফও 

র্নমিাতন ঘারার্েকরা। এআ অকনায়ায াদাত াভর্যও বূযত্থাকনয ভাধযকভ ক্ষভতায় একর্ঙকরা এফং আযাআকরয 

াকথ ঘযভ ভানচনও এও ার্ন্তঘুর্ক্ত আ ওকযর্ঙকরা।  

অপকান র্চাকদয অকক ওাযাকাকয ফন্দী র্নমিার্তত এফ থমাো অপকার্নস্তাকনয ভার্টকত র্ঙকরন ভুক্ত। এআ ভার্ট 

তাঁকদয একন র্দকয়র্ঙকরা বর্ফলযত ওভিের্ত র্নকয় র্যওল্পনা ওযায এও ুফণি ুকমাক।    

 

১৯৯০-১৯৯৬, থৌর্দ অযকফ াভায প্রতযাফতিন 

 

র্বচাত এফং ম্মানীত র্যফাকযয ন্তান ফায ুফাকদ অপকার্নস্তান থথকও র্পকয াভা ঔুফ কচআ তাঁয 

ুযকনা চীফকন র্পকয থমকত াযকরন। র্ওন্তু অপকার্নস্তাকনয র্চাকদয াপরয তাঁয ভকন দৃঢ় র্ফশ্বা স্থান 

ওকযর্ঙকরা থম ভুর্রভযা মর্দ র্তযওাযবাকফ থঘস্টা ওকয তাকর ফর্ঃর্ক্তয প্রবাফ ভুক্ত ওকয ঈম্মায তীত 

থকৌযকফয র্দনগুর্রকও অফায র্পর্যকয় অনা ম্ভফ। তাঁয আো র্ঙকরা ঈম্মায এআ র্যফতিকনয ূঘনা ওযা, র্তর্ন 

র্নকচয তীকতয অযাকভয র্দনগুকরাকত থপযত থমকত আেুও র্ঙকরন না।  

এভকয় আযাকও ফক ািাভ হুকআন তাঁয াশ্বিফতিী ঞ্চরগুকরা অক্রভণ ওযায হুভর্ও র্দর্েকরা। এওচন ওট্টয 

অযফ চাতীয়তাফাদী য়া কে, নয কনও অযফ াওকদয ভকতা ািাভ আযাকওয চনকণকও আরাভী 

র্ক্ষা গ্রন ওযকত ফাধা থদয়র্ন। (যফতিীকত এর্ট অকভর্যওায আযাও র্বমাকনয ফযথিতায প্রধান এওর্ট ওাযণ 

র্ককফ প্রভার্নত য়)। এভয় ািাভ হুভর্ও র্দর্েকরা ওুকয়ত অক্রভকণয – এফং াভা চানকতন থম তাযয 

ািাকভয টাককিট কফ াঈদী অযফ।   

াভা াঈদী যাচা পাাদকও যাভি র্দকরন ািাকভয এআ হুভর্ও অকক থথকওআ থভাওাকফরা ওযায। র্তর্ন 

অপকান র্চাকদয র্বজ্ঞতাম্পন্ন এও রক্ষ ভুচার্দ র্নকয় ািাকভয অক্রভণ থভাওাকফরা ওযায প্রস্তাফ র্দকরন। 

থআভয় মিন্ত াভা থৌর্দয যাচাকও ম্মান ওযকতন এফং  তাঁকও য়ারী অর অভয (যক্ষও এফং থনতা – মায 

অনকুতয ওযা ঈর্ঘত) ফকর কম্বাধন ওযকতন। র্ওন্তু থৌর্দ যাচা াভায এআ প্রস্তাফ থক ঈর্িকয় র্দকরন এফং 

থৌর্দ অযফকও যক্ষা ওযায চনয অকভর্যওায সনযফার্নীকও থৌর্দ অযকফ প্রকফকয নুভর্ত র্দকরন! এআ খটনা 

এওআ াকথ াভাকও স্তর্ম্ভত এফং ক্রুে ওকয তুরকরা।  

ফাযফায াভা শুধু র্ঘন্তা ওযকত থাওকরন দআ র্ফত্র ভর্চকদয (ভক্কা  ভদীনাকত) বূর্ভকত র্ও ওকয পাাদ 

ওার্পয সনযদরকও ঢুওকত র্দকরা?  
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‚ভুর্যওীনকদয অযফ ঈিী থথকও থফয ওকয দা‛ – যাূর [াঃ] এয এওর্ট র্ত প্রর্ে াদী, মায ঈয 

র্বর্ত্ত ওকয অভীরুর ভুর্ভনীন উভায পারুও (যাঃ) আয়াহুদী এফং র্িস্টানকদযকও অযফ ঈিী থথকও ফর্ষ্কায 

ওকযন।  

ুতযাং ভুর্রভ ুরুলযা চীর্ফত থাওা ফস্থায় র্ওবাকফ যাূর[াঃ] –এয চন্মবূর্ভ, ভুর্রভ ঈম্মায ফঘাআকত 

র্ফত্র বূর্ভকও যক্ষায চনয র্ওবাকফ ওার্পয অকভর্যওান সনযকদয ায়তা থনয়া ম্ভফ! অফায এআ অকভর্যওান 

সনযকদয ভকধয কনও অফায থভকয়! থঘ ভুর্রভ ুরুলযা এঔকনা চীর্ফত! থওান বাকফআ াভা এআ ভান 

এফং ীভারঙ্ঘনকও থভকন র্নকত াযর্ঙকরন না। 

এফ ওাযকন থৌর্দ যাচায প্রর্ত াভায ভকন তীব্র র্ফতৃষ্ণায ৃর্ষ্ট য়। যাূর[াঃ] – এয চন্মবূর্ভয ঈয ওার্পয 

অকভর্যওায দঔরদার্যত্ব থভকন থনয়া তাঁয কক্ষ ম্ভফ র্ঙকরা না। র্তর্ন র্িও ওযকরন অকভর্যওায দঔরদার্যত্ব 

থথকও আরাকভয র্ফত্র বূর্ভ যক্ষায চনয মর্দ অয থওঈ থওান র্ওঙ ুনা ওকয, তাকর র্তর্নআ থঘষ্টা ওযকফন। 

 

থৌর্দ অযফ থথকও ুদাকন 

 

নব্বআ দকওয ভাছাভার্ছ ভকয় ুদাকনয াও র্ঙকরন াান অর তুযাফী। ুদাকনয ওাকঙ অশ্রয় ঘায়া 

থমকওান ভুর্রভকও তাঁয যওায এআ ভয় নাকর্যওত্ব প্রদান ওযর্ঙকরা। অপকার্নস্তাকনয তীব্র কৃমুে এিাকত 

এভয় কনও অপকানী-অযফআ ুদাকন অশ্রয় গ্রণ ওকযন।  

এভয় াভা াঈদী থঙকি ুদাকনয র্দকও া ফািাকরন এফং ুদাকন র্ফর্বন্ন ঔাকত র্ফর্নকয়াক ওযা শুরু 

ওযকরন। এভয়টাকত র্তর্ন ভূরত তাঁয ফযফা, ঔাভায  ঘালফা, ভর্চকদ ারাত অদায় ওযা এফং াধাযন 

আরাভী চীফনমাকন ভকনার্নকফ ওকযন।  

র্তায ভকতা াভা র্ঙকরন এওচন র্নভিাতা। এভয় র্তর্ন ুদাকনয ভুর্রভকদয চনয যাস্তাখাট র্নভিাণ নানা 

র্নভিাণ ওাচ  শুরু ওকযন। এফ ঔাকত র্তর্ন থফ ওকয়ও র্ভর্রয়ন র্রায র্ফর্নকয়াক ওকযন। 

র্ওন্তু একতা র্ওঙ ুকে র্তর্ন র্ফত্র বূর্ভয ঈয অকভর্যওায দঔরদার্যকত্বয ওথা র্ফস্মতৃ ন র্ন। ত ফযস্ততাঁয 

ভাকছ র্তর্ন াযাক্ষণ র্ঘন্তা ওযর্ঙকরন র্ওবাকফ অকভর্যওাকও যার্চত ওযা মায়। র্ঘকযআ এও ভাধান তাঁয 

াভকন ঈর্স্থত র। 
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মুকেয শুরুঃ  ব্ল্যাও ও বূার্তত! 

 

থাভার্রয়াকত অকভর্যওান  থাভার্রকদয ভকধয এওটা থঙাটঔাকটা মুে ঙ্ঘর্টত য়। াভা এফং তাঁয নুকত 

ভুচার্দীন –মাযা এভয় অনর্পর্য়ারী অর ওাকয়দা অর র্চাদ (র্ফশ্বফযাী র্চাকদয খাঁর্ট) নাকভ র্যর্ঘত 

র্ঙকরা – এআ মুকে থাভার্রকদয াকথ ওাঁকধ ওাঁধ র্ভর্রকয় অকভর্যওানকদয র্ফরুকে মুে ওকয।  

এআ মুকে অকভর্যওায ভূর থওৌর র্ঙকরা তাঁকদয Black Hawk থর্রওোযগুকরা র্দকয় অক্রভণ ওযা।  

এওযওভ অওর্স্মওবাকফআ এভয় অর ওাকয়দায ভুচার্দযা এও নতুন মুেকওৌর অর্ফষ্কায ওকযন। তাঁযা 
থদঔকত থকরন RPG র্দকয় যকওট প্রকরর্ থগ্রকনর্ ঙুকি মর্দ থর্রওোকযয থরকচ রাকাকনা মায়, তাকর থআ 

থর্রওোকয থঔরা থল! বূার্তত য়া ঙািা তাঁয অয থওান ঈায় থনআ।  

থফ চর্টর  ওষ্টাধয য়া কে অর ওাকয়দা তাঁকদয এআ থওৌকরয ভাধযকভ পরতা চিন ওকয এফং ব্ল্যাও 

ও থর্রওোয বূার্তত ওযকত ক্ষভ ন। পকর থরচ গুর্টকয় থর্রওোয র্নকয় ার্রকয় মায়া ঙািা 

অকভর্যওানকদয অয থওান ঈায় র্ঙকরা না। যফতিীকত এ এও আঈর্নও অর ওাকয়দা যণকওৌর র্ককফ 

র্যর্ঘত রাব ওকয। র্রঈকর্য র্ফঔযাত ঙর্ফ Black Hawk Down এআ খটনায ঈয র্বর্ত্ত ওকযআ ফানাকনা য়। 

 এআ খটনায ভাধযকভ াভায ওাকঙ র্যস্কায কয় থককরা থম অকভর্যওানযা ওাগুকচ ফাখ ঙািা অয র্ওঙুআ না। 

ফাআকয থথকও থদকঔ কনও বয়ঙ্কয  বীর্তওয ভকন কর, থবতকয তাঁযা দফির, বীরু এফং ওাুরুল। এ খটনা তাঁয 

অত্মর্ফশ্বাকও ওকয়ও গুকন ফার্িকয় থদয়, এফং র্ফত্র ভুর্রভ বূর্ভ দঔরদার্যত্ব ঈৎঔাকত অকভর্যওানকদয র্ফরুকে 

র্চাকদ র্তর্ন অকযা থফকযায়া কয় কিন। 

এভয় র্তর্ন াযভাণর্ফও স্ত্র থওনায থঘস্টা ঘারান ওাযণ অক্রভণ প্রর্তকযাধও স্ত্র –Deterrent Weapon – 

র্ককফ াযভাণর্ফও স্ত্রআ ফকঘকয় থশ্রষ্ঠ। থফ ওকয়ও ফায িওফায য, এফং ওকয়ও র্ভর্রয়ন র্রায ঔযঘ ওযায 

য র্তর্ন তাঁয এআ প্রকঘস্টা ফযত যাকঔন। পকর স্ত্র ফার্ণকচয তাঁয র্বজ্ঞতা ফৃর্ে ায়। যফতিীকত  এআ 

র্বজ্ঞতা ুর্চ ওকয অর ওাকয়দায ঈয থপরা অকভর্যওায র্ফকফার্যত থফাভা র্তর্ন রক্ষ রক্ষ র্রাকয 

অন্তচিার্তও থক্রতাকদয (থমভন-ঘীন) ওাকঙ র্ফর্ক্র ওকযন। 

 

দীখিকভয়াদী রক্ষয   

 

াভায যফতিী দীখিকভয়াদী রক্ষয র্ঙকরা অকভর্যওায েিওাতয চায়কাগুকরাকও টাককিট ফানাকনা এফং থফ 

চায়কায় অখাত ানা। প্রথকভ র্তর্ন থওর্নয়াকত অকভর্যওান দূতাফাক অখাত ওযকরন। তাযয ৯/১১-এয র্িও 
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এওফঙয অকক র্তর্ন আকয়কভন ভুকর ফর্স্থত ভার্ওিন চাাচ আঈ.এ.এ থওাকর াভরা ওকযন। অর ওাকয়দা 

থমাোযা র্ফকফাযও থফাছাআ এওর্ট েীর্কফাট র্নকয় চাাকচয ভাছ ফযাফয অখাত থকন র্ফকফাযণ খটান। এয 

পকর কনও ভার্ওিন সনয র্নত য়।  

এফ অক্রভকণয ভাধযকভ াভা থঘস্টা ওযর্ঙকরন অকভর্যওাকও প্ররুব্ধ ওযায, মাকত ওকয তাঁয পাঁকদ া র্দকয় 

অকভর্যওা অকযওর্ট ভুর্রভ থদ অক্রভণ ওকয ফক। াভা র্নর্িত র্ঙকরন থম অকভর্যওা মর্দ অকযওর্ট 

ভুর্রভ বূঔণ্ড অক্রভণ ওকয তাকর ফযআ অকযওর্ট র্চাদ এফং নফচাকযণ শুরু কফ (থমভনটা অপকার্নস্তাকন 

কয়র্ঙকরা)।   

থাভার্রয়া,থওর্নয়া, আকয়কভকন র্তর্ন ফাযফায অকভর্যওাকও মুকে প্ররুব্ধ ওযায থঘস্টা ওযকরন। র্ওন্তু অকভর্যওানযা 

থওান প্রর্তঈত্তয র্দকরা না। অকভর্যওানযা চানকতা থম াভা র্ফন রাকদন নাকভ এওচন ফযর্ক্ত তাঁকদয র্ফরুকে 

প্রওায মুে থখালণা ওকযকঙন – র্ওন্তু থওন তাঁযা থওান াল্টা অক্রভণ ওযর্ঙকরা না?  

 

থৌর্দ অযফ ওতৃও াভায নাকর্যওত্ব ফার্তর 

 

াঈদী অযফ ফকত র্ঙকরা থম তাকদযআ এওচন নাকর্যও তাঁকদয প্রব ুঅকভর্যওায র্ফরুকে র্চাদ থখালণা 

ওকযকঙ। তাআ তাঁযা াভায ওকয়ওচন খর্নষ্ঠ ফযর্ক্তকও তাঁয ওাকঙ ািাকরা মাকত ওকয তাঁযা ফুর্ছকয়-শুর্নকয় 

াভাকও থাভায়।  

তাঁকদয াকথ অকরাঘনায এও মিাকয় াভা এভনর্ওঙ ুএওটা ফরকত মার্েকরন মা ফরা কয় থককর য়কতা 

অচকওয ৃর্থফীয আর্তা নযযওভ কতা, র্ওন্তু অর ওাকয়দায র্ওঙ ুর্ভযীয় দয এভয় তাঁয ওাকন ওাকন 

এভন র্ওঙ ুফকরন মা অকভর্যওায র্ফরুকে র্চাকদয র্োকন্ত াভাকও টর  র্ফঘর যাকঔ। এওাযকন থৌর্দ 

যওাকয কনও ফযর্ক্ত র্চাকদয প্রর্ত াভায এআ দৃঢ় ঙ্গীওাকযয চনয অর ওাকয়দায র্ভযীয় দযকদয দায়ী 

ওকয।    

 থল মিন্ত াঈদী অযফ াভায নাকর্যওত্ব ফার্তর ওকয, এফং তাঁয ওাঙ থথকও তাঁয াকাটি থওকি থনয়। এয 

পকর াঈদী যাচর্যফায  াওককাষ্ঠীয প্রর্ত তাঁয র্ফতষৃ্ণা  খৃণা অকযা ফৃর্ে থকরা। এআ যাচর্যফায 

আর্তভকধযআ অকভর্যওানকদয ভুর্রভকদয ফঘাআকত র্ফত্র বূর্ভকও াভর্যও  থিসনর্তও বাকফ দঔর ওযায 

ুকমাক ওকয র্দকয়র্ঙকরা। এফায তাঁযা ুেষ্টবাকফ র্নকচকদয অকভর্যওায দারার র্ককফ প্রভান ওযকরা।  

ুদাকন থাওা ফস্থায় থফ ওকয়ওফায াভাকও তযায চনয অততায়ীযা থঘস্টা ঘারায়। তাঁকও তযায ঈকিকয 

র্তর্ন থমআ ভর্চকদ ারাত অদায় ওযকতন থঔাকন এওর্দন গুর্র ঘারাকনা য়, র্ওন্তু ুস্থ থাওায ওাযকন 

আর্দনআ র্তর্ন ভর্চকদ নুর্স্থত র্ঙকরন।  
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একও থওঈ ফরকফ বাকয, থওঈ ফরকফ অল্লাহ্ ুফানাহু য়া তা’অরায র্যওল্পনা।  

 

ুদান তযাক 

 

এযওভ ফস্থায় িাৎ এওর্দন ুদাকনয যওায াভাকও চানাকরা মকতা তািাতার্ি ম্ভফ তাঁকও ুদান তযাক 

ওযকত কফ। (ম্ভফত াভাকও ফর্ষ্কাকযয চনয অকভর্যওায ঘা  হুভর্ওয ভুকঔ নর্ত স্বীওায ওকয ুদান এআ 

র্োন্ত র্নকয়র্ঙকরা)। 

ুদাকন র্ফর্নকয়াক ওযা তাঁয রক্ষ  র্ভর্রয়ন র্রায ার্নকত থকর। তাঁয র্ফলয়-ম্পর্ত্ত তাঁকও র্ত দ্রুত, র্ত ওভ 

দাকভ র্ফর্ক্র ওকয র্দকত র। ুদানীকদয থদয়া এওর্ট র্নম্ন থশ্রনীয র্ফভাকন ওকয র্তর্ন ুদান তযাক ওযকরন। প্রায় 

ওদিওূনয ফস্থায় র্তর্ন অপকার্নস্তাকন ুনযায়  র্চযত ওযকরন।ঘাযাকয ভানুলগুকরা তাঁয াকথ 

র্ফশ্বাখাতওতা ওকযর্ঙকরা। এভয়টাকত র্তর্ন তযন্ত তা থফাধ ওযর্ঙকরন।  

 

অপকার্নস্তাকন প্রতযাফতিন 

 

অর্  নব্বআকয়য দকও আঈনু ঔার্র র্ঙকরন প্রথভ ার্যয অপকান ভুচার্দ ওভযান্ডাযকদয ভকধয এওচন। 

র্তর্ন াদকয াভাকও অপকার্নস্তাকন ফযণ ওকয র্নকরন এফং তাঁয থাওায ফযফস্থা ওকয র্দকরন।অপকানকদয 

ভকধয াভা র্ঙকরন তযন্ত ম্মার্নত। অপকান র্চাকদ াভায বূর্ভওা তাঁযা বুকর মানর্ন। 

নব্বফআকয়য দকওয ুকযাটা চুকিআ অপকার্নস্তাকন ঘকর তীব্র কৃমুে। র্ওন্তু এযআ ভাকছ ঈত্থান খকট নতনু এও 

দকরয, মাকদয নাভ তার্রফান (তার্রফ-কব্দয থি ঙাত্র, তার্রফান এয ফহুফঘন)। 

শুরুয র্দকও তার্রফান ম্পকওি র্ফকল র্ওঙ ুনা চানকর, মঔন র্তর্ন চানকত াযকরন থম তার্রফাকনয অকন্দারন 

এওর্ট আরাভী অকন্দারন, তঔন াভা তার্রফাকনয াকথ অর ওাকয়দায ম্পওি স্থান ওযকত অগ্রী কয় 

ঈিকরন। 
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তার্রফান 

 

তার্রফান থনতা থভাল্লা থভাাম্মাদ ঈভয -  যার্য়ায র্ফরুকে র্চাকদ র্ান থঘাকঔ গুর্রর্ফে ন।    

তার্রফাকনয থনতা থভাল্লা থভাাম্মাদ ঈভয তাঁয র্নচ ভুকঔ তার্রফান অকন্দারকনয ূঘনায ফণিনা র্দকয়কঙন। র্তর্ন 

এফং ভারাায র্ওঙ ুঙাত্র ঘরভান অপকান কৃমুে এফং এয বয়াফতা র্নকয় র্তষ্ঠ কয় ঈকির্ঙকরন। প্রর্তর্দনআ 

তাঁযা শুনকত থকতন, নাযীকদয যণ ওযায কে, ধলিণ ওযা কে, ঔুন ওযা কে, ভানুকলয ধন-ম্পদ রুট ওযা 

কে। এফ র্ওঙ ুতাঁকদয সধকমিয ীভায ফাআকয ঘকর র্ককয়র্ঙকরা। 

 

অপকার্নস্তাকনয াাকি তার্রফান ভুচার্দযা 

র্তর্ন এফং ঙাত্রযা (তার্রফান) ঘাযাকয যাচওতা ফন্ ওযা এফং ওুযঅকন ফর্ণিত ‘ৎ ওাকচ অকদ এফং ৎ 

ওাচ ফাধা থদফায গুরু দার্য়ত্ব ারকনয ঈকিকয, তাঁকদয র্ওতাফ ভূ ফন্ ওকয াকত স্ত্র তুকর র্নকরন। চন্মবুর্ভ 

ওান্দাায থথকও এআ ভান অকন্দারকনয শুরু করা। এওটা ট্রাও, এওটা ধাযওযা থভাটযফাআও অয অল্লাহ্য 

াাকমযয বযা –এআ র্তনর্ট র্চর্ন র্নকয় তার্রফান তাঁকদয র্বমাকন থফর্িকয় িকরন। ভয়টা র্ঙর ১৯৯৪। 

 তার্রফান নানা ঞ্চর খুকয খুকয মুেফাচ থনতা (Warlords) এফং র্াওাত এফং নযানয যাধীকদয র্ফরুকে 

রিাআ ওযা শুরু ওকয র্দকরা। অকস্ত অকস্ত চনচীফকন র্স্থর্তীরতা র্পকয অকত শুরু ওযকরা। তাঁকদয র্ক্ত-

প্রবাফ ফািায াকথ াকথ তাঁকদয প্রর্ত াধাযণ চনককণয ভথিন ফৃর্ে থকত থাওকরা।এবাকফ তার্রফানযা 

ওান্দাাকযয ফাআকয নযানয প্রকদগুকরাকত র্বমান ঘারাকনা শুরু ওযকরা।  
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২০০১ াকরয ভকধয ভগ্র অপকার্নস্তাকন তাঁকদয প্রবাফ ঙর্িকয় িকরা। অকভর্যওায থনতৃকত্ব তার্রফাকনয 

র্ফরুকে মঔন মুে শুরু য়, তঔন তাঁযা অপকার্নস্তাকনয দকিভ াািগুকরাকত অশ্রয় গ্রণ ওকযন। 

 

অকভর্যওায েতয 

 

অপকার্নস্তাকন যার্য়ায যাচকয়য য অকভর্যওা র্নকচকদয কফিফিা বাফকত শুরু ওকয। তাঁযা তাঁকদয 

াম্রাচযফাদী ঈেত দৃর্ষ্ট র্দকয় ভগ্র ৃর্থফীকও থদঔকত শুরু ওকয। যার্য়ায তকনয য এওভাত্র ুাযায়ায 

র্কফ তাঁযা র্নকচকদয কচয় ভকন ওযা শুরু ওযকরা।  

যার্য়ানযা ঘকর মাফায য তাঁযা অপকার্নস্তানকও এওযওভ বুকরআ থককরা। এভনর্ও তাঁযা থঔাকন দূতাফা 

স্থান চরুযী ভকন ওযকরা না। তাঁকদয মর্দ থওান দূতাফা থাওকতা তাকর তাঁয ভাধযকভ, থকাকয়ন্দা র্দকয় তাঁযা 

অপকার্নস্তাকনয খটনাফরীয ঈয নচযদাযী ঘারাকতা াযকতা। র্ওন্তু কতাটুওু না ওযায পর র এআ থম, 

যার্য়ায যাচয় যফতিী াঁঘ ফঙয অপকার্নস্তাকনয ফাস্তফ ফস্থা র্নকয় অকভর্যওা র্ঙকরা ম্পূণি ন্ওাকয। কফি 

এফং েতয অকভর্যওাকও ন্ ওকয র্দকয়র্ঙকরা – এফং যফতিীকত তাঁকদয এআচনয ঘিা ভাশুর র্দকত য়। 
অফাকযা থওঈ একও ফরকফন বাকয, থওঈ ফরকফন অল্লাহ্য র্যওল্পনা। 

তুন (অপকার্নস্তাকনয চাতীয় বালা) বালায় ভুল্লা কব্দয থি –আরাভী র্ক্ষায ঙাত্র, এফং থভৌরবী থি – 

অকরভ। 

াযীয়া প্রর্তষ্ঠা এফং কৃমুে থাভাকনায ঈকিকয থভাল্লা ঈভায তাঁয িাকানা থঙকি ঘকর অকন। র্তনর্ট তযন্ত 

ওিা বাকফ াযীয়া অআন ারন ওযা শুরুয ওকযন। ওাযণ এটাআ র্ঙর অপকান মুেফাচ থনতাকদয র্নয়ন্ত্রকন 

অনায এওভাত্র ঈায়। 

তার্রফাকনয ভূরনীর্ত র্ঙকরা – ‘থঘাকঔয ফদকর থঘাঔ, চীফকনয ফদকর চীফন’।    

ুতযাং নযকও অখাত ওযায থি র্নকচয ঈয ভর্যভান অখাত থটকন অনা। এআ নীর্ত তযন্ত পর 

প্রভার্ণত য়। তার্রফান াকনয ধীকন অপকান চীফকন বূতফূি ার্ন্ত  র্স্থর্তীরতা থদঔা থদয়। 

২০০০ াকরয ভকধয অভাদ া ভাঈকদয র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ওঙু ঞ্চর ঙািা ুকযা অপকার্নস্তান তার্রফাকনয 

র্নয়ন্ত্রকন ঘকর অক। অভাদ া ভাঈকদয ফার্নী যফতিীকত ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাট (Northern Alliance)  নাকভ 

র্যর্ঘর্ত রাব ওকয।    
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অভাদ া র্ঙকরা তার্চও (তুন নয় এভন অপকান), এফং এওচন র্য়া। যার্য়ায র্ফরুকে মুকে থ এওচন 

ওভযান্ডাকযয বূর্ভওা ারন ওকয – এ ফযাাকয অবু্দল্লা অমমাভ তাঁয প্রংা ওকযর্ঙকরন। র্ওন্তু যার্য়া 

যার্চত ফায য অভাদ ায তীব্র ুন্নী র্ফকিলী, প্রওৃত রূ প্রওা ায়।  

ভগ্র অপকার্নস্তান তার্রফাকন র্নয়ন্ত্রকন ঘকর অায কথ এআ অভাদ াআ র্ঙকরা এওভাত্র ফাধা। র্ওন্তু াভা 

এফং অর ওাকয়দা অপকার্নস্তাকন অায য, তার্রফাকনয চনয এআ ফাধাটুওু অয থাওকরা না।  

তার্রফাকনয ত্রু তার্চও ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাট (Northern Aliiance) –এয থনতা র্য়া অভাদ াহ্ ভাঈদ 

 

অরওাকয়দা এফং তার্রফান ঐওয 

 

াভা এফং তাঁয থমাোযা  অদি  ংওকল্প র্যর্ঘত র্ঙকরন অর ওাকয়দা অর র্চাদ [ র্ফশ্বফযী র্চাকদয 

খাঁর্ট] নাকভ। অয থভাল্লা উভায  তাঁয থমাোকদয র্যঘয় র্ঙকরা – তার্রফান। এআ দর্ট দকরয এওআ আরাভী 

অদি ফায ওাযকন তাঁকদয ঐকওযয পকর ঈবয় দরআ থফ র্ওঙ ুুর্ফধা রাব ওকয। 

দকটা দকরযআ ঈকিয র্ঙর আরাভী যাস্ট্রফযফস্থা ওাকয়ভ ওযা। তকফ থআ ভকয় তার্রফাকনয রক্ষয র্ঙকরা 

অপকার্নস্তান থওর্ন্নও অয অর ওাকয়দায রক্ষয র্ঙর সফর্শ্বও।  

থমকত ুঅপকার্নস্তাকন এওর্ট আরাভী যাস্ট্র প্রর্তষ্ঠায় তার্রফাকনয কথ এওভাত্র ফাধা র্ঙকরা অভাদ াহ্ 

ভাঈদ, তাআ াভা ঙ্গীওায ওকযন এআ ফযাাকয তার্রফানকও াাময ওযায। এভনর্ও র্তর্ন অভীরুর ভুর্ভনীন 

[র্ফশ্বাীকদয থনতা] র্ককফ থভাল্লা ঈভাকযয াকত অনকুকতযয থ (ফাআয়াত)থদন।  

তার্রফাকনয  ভাঈকদয ফার্নীয (ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাট) ভকধয কনও গুকরা মুে ঙ্ঘর্টত য়। ভাঈকদয 

ফার্নীয থমাোযা প্রায়আ ফরকতা থম তার্রফাকনয াকথ মুে র্ঙর ভাকন ভাকন। র্ওন্তু অর ওাকয়দা থমাোযা র্ঙকরা 

তযন্ত র্ফদচনও, এফং তাঁকদয াকথ মুে ওযা র্ঙকরা ফ ঘাআকত ওর্িন। 

এটায ওাযণ র – অপকানকদয ভকধয ফয়স্ক থমাোকদয কনকওআ অনন্দভয় দীখিচীফন ওাভনা ওযকতন, এফং 

র্নচ র্নচ র্যফাকযয ঈর্স্থর্তকত স্বাবার্ফও ভৃতুযয অওাঙ্ক্ষা ওযকতন। 

র্ওন্তু থফীয বাক অযফ ভুচার্দ র্ঙকরন  াাদাতওাভী এফং এচনয তাঁযা মুকেয ভয়দাকন ঘযভ ছুঁর্ওূণি এফং 

থফকযায়া ফ ওাচ ওযকতন* - মা তাঁকদয তযন্ত র্ফদচনও ভযণণ থমাো ফার্নকয় তুকরর্ঙর।  

*ঈদাযণস্বরূ –যার্য়ায র্ফরুকে র্চাকদয ভয় অর ওাকয়দায এআ ভুচার্দযা ঈজ্জ্বর তাফ ুঔাটাকতন, মাকত 

ওকয ত্রু তাঁকদয থদঔকত থকয় তাঁকদয ঈয থফাভা থপকর। তাঁযা র্ঙকরন একতাটাআ াাদাতওাভী। 
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ভাুকদয ভার্ি 

 

নব্বআ এয দকওয থলর্দকও তার্রফানকদয প্রবাফ র্ঙর কনও থফর্ এফং তা ক্রকভআ থফকি মার্ের। মুক্তযাষ্ট্র 

(র্.অআ.এ- থন্ট্রার আকন্টর্রকচে একচর্ে) তার্রফানকদয এআ ক্রভফধিভান প্রবাফকও প্রর্তত ওযায চনয ভাুদ 

 তায ফার্নীকও (ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাট) অর্থিও াাময প্রদান ওকয। এআ দকরয ভূর বূর্ভওা র্ঙর তার্রফানকদয 

আরাভী যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠায নীর্তয র্ফকযার্ধতা ওযা এফং যাচধানীকত ভাুকদয র্নচস্ব যওায ফযফস্থা ককি থতারা মা 

র্ওনা মুক্তযাকষ্ট্রয প্রবাফ  র্নয়ন্ত্রকণ থাওা ফস্থায় এওর্ট কক্ষাওৃত র্স্থর্তীর অপকার্নস্থান যাষ্ট্র সতযী ওযকফ।  

 

অকভদ া ভাঈদ – তার্চও ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাকটয র্য়া ওভযান্ডায এফং থ তার্রফাকনয এওচন  ত্রু। 

 

ভাুদ র্ঙর এওচন ধূতি ত্রু। থ প্রায়আ মুক্তযাকষ্ট্রয ওাঙ থথকও টাওা র্নত (ভাকছভাকছ ধি র্ভর্রয়ন র্রায 

মিন্ত) এযয নানা চুাত র্দকয় মুক্তযাষ্ট্রকও থফাছাত থওন এআ থি র্দকয় থ ফরায ভত র্ওঙুআ চিন ওযকত 

াকযর্ন। অপকানযা র্ফঘক্ষণ  ওুরীভানুল র্ককফ র্যর্ঘত মাযা ওঔকনাআ ফর্যাকত ওতৃিকত্বয ওাকঙ নর্ত 

স্বীওায ওকয না। মুক্তযাকষ্ট্রয বর্ফলযত তকনয র্কঙ এটা এওটা গুরুত্বূণি ওাযণ র্ঙর। (এটা এওটা চানা ওথা 
থম ওাযচাআ যওাকযয কনও ওভিওতিা-ওভিঘাযীআ তাকদয নযাকটা  মুক্তযাষ্ট্রীয় ঈকদষ্টাকদয প্রর্ত ফাধয  
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র্ফকরাী অঘযণ প্রওা ওকয। কনও থক্ষকত্র তাযা থচকদয ফক  র্নকচকদয স্বাধীনতা প্রভাণ ওযায চনয র্নকচকদয 

চনয রাবচনও ওাচ ওযকত স্বীওৃর্ত চানায়।) 

ুতযাং ফরা ঘকর থম তার্রফানযা এভন এও ত্রুয থভাওার্ফরা ওযর্ঙর মাযা ক্রভাকত মুক্তযাকষ্ট্রয ওাঙ থথকও 

কথিয থমাকান ার্ের। এত অর্থিও ায়তা ভাুদকও অয থফর্ থরাও থকত ক্ষভ ওকয থতাকর মা 

তার্রফানকদয এওর্ট র্স্থর্তীর আরাভী যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠায থক্ষকত্র হুভর্ও কয় দাঁিায়। এভকয় াভা তার্রফানকদয 

ওাকঙ এ ভযায এওর্ট ম্ভাফয ভাধাকনয প্রস্তাফ থতাকরন।  

ভাুদ র্ঙর এওচন ুফক্তা, থ র্িভা র্ভর্র্য়ায ওাকঙ র্নকচকও অপকার্নস্থাকনয ার্ন্ত  র্স্থর্তীরতায চনয 

ওাচ ওযকত থাওা এওচন থমাো র্ককফ তুকর ধকয। র্িভাকদয ফ কথিয থমাকান তায ওাকঙ অকত থাকও 

অয ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাট এয থনতৃত্ব র্দকত থাকও। তার্রফানকদয াকত তাকও থাভাকনায ভত থওান স্ত্রআ র্ঙর না। 

 াভা এওর্ট ম্ভাফয ভাধান থফয ওযকরন। আরাভী ভাকর্যফ (ভযকক্কা, র্তঈর্নর্য়া, অরকচর্যয়া) থথকও অকত 

র্ওঙ ুঅযফ ুরুকলয াকথ াভায র্যঘয় র্ঙর। র্নকফর্ও অভকর এফ থদ র্ঙর পযাী াম্রাকচযয ং। 

াভা ঔুফ ফুর্েভত্তায াকথ এভন র্ওঙ ুথরাওকও ফাঙাআ ওযকরন মাযা র্ঙর ম্ভফত পিা কাকয়য যকগয র্ধওাযী 

এফং তাযা পযাী বালায় ওথা ফরত। তাযা াংফার্দও থকচ ভাুকদয র্ফশ্বা চিন ওযকত কঘষ্ট য়। 

ভাুকদয থরাওকদয াকথ থফ র্ওঙরু্দন থাওায য তাযা ভাুকদয র্ফশ্বস্ততা রাব ওকয।থওান স্ত্র ফন ওযা মাকফ 

না এআ কতি তাযা যার্য ভাুকদয াক্ষাৎওায থনয়ায নুভর্ত রাব ওকয। াংফার্দও, তাআ স্বাবার্ফওবাকফআ 

তাকদয থওান স্ত্র থনয়ায ওথা না, র্ওন্তু এআ থরাকওযা থম ওযাকভযা র্দকয় ভাুকদয াক্ষাৎওায ধাযণ ওযা কফ 

থঔাকন থকান থফাভা সতর্য যাকঔ। থম ভুূকতি াক্ষাৎওায থনয়া শুরু র এফং ওযাকভযার্ট ঘারু ওযা র থআ 

ভুূকতিআ থফাভার্ট র্ফকফার্যত য়। ভাুদ থঔাকন ঈর্স্থত তায দকরয ফ থরাও এফং এআ াাদাতী াভরায় 

[martyrdom operation] এ াংফার্দও থকচ অা অযফ ভুচার্দ- ফাআ ভৃতুযফযণ ওকয। ুকযা র্িভা 

র্ভর্র্য়ায় এআ খটনায় থাযককার কি থকর। র্ওন্তু র্ফুর ংঔযও প্রাণানী ঙািাআ াভায থরাকওযা তার্রফানকদয 

র্ফচয়ী ওকয থতারায় থভাল্লা ভয াভা র্ফন রাকদন  অর-ওাকয়দায প্রর্ত তযন্ত ওৃতজ্ঞ করন। 

ভাুকদয ভৃতুযয যফতিী ভকয় তায ভত অয থওান প্রবাফারী থনতা না ায়ায ওাযকণ ঈত্তযাঞ্চরীয় থচাট 

ুকযাুর্য ঙত্রবঙ্গ কয় ার্রকয় থমকত শুরু ওযর। 
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আরার্ভও অর্ভযাত অপকার্নস্থান (২০০১) 

 

২০০১ াকরয থলাকধি অপকার্নস্থাকন তার্রফানআ র্ঙর এওভাত্র র্ক্তারী দর এফং তাযা আরাভী র্যয়া 

নুমায়ী যাষ্ট্র র্যঘারনা ওযকত থাকও। এভয় অপকার্নস্থান র্ঙর কনও থফর্ র্স্থর্তীর। 

 

আরার্ভও অর্ভযাত প অপকার্নস্তাকনয কয়ফাআট 

 

থভাল্লা মায়ীকপয ফর্ণিত দআর্ট খটনা থথকও অকভর্যওায অপকার্নস্থান অক্রভকণয ূকফি থঔানওায তার্রফান 

াকনয াভয  নযায়র্ফঘাকযয র্ঘত্র ম্পকওি এওর্ট ধাযণা ায়া মায়ঃ  

থভৌরবী াানাআ াকফ তায র্নযকক্ষ র্ফঘায  ান এয চনয ঔযাত র্ঙকরন। তায াভকন মাকওআ অনা ত, 

মর্দ তাযা অত্মীয় ফা ফন্ু ত, র্তর্ন নযায়র্ফঘায ওযকতন। র্তর্ন যীয়া অআকন র্নকদির্ত অল্লাহ্র অকদ থভকন 

ঘরকতন। তায ঘার্রত কনওগুকরা ভাভরায ওথা অভায ভকন অকঙ, র্ওন্তু এয ভকধয দআর্ট অভায র্ফকলবাকফ 

ভকন কি; 

 

খটনা#১ 

াকভার এয ওাকঙ শুওুয র্র নাকভ এও চায়কা অকঙ থমঔাকন থফর্যবাক তযাওাকন্ডয ার্স্ত থদয়া ত। মঔন 

এওচন যাধীকও থও ার্স্ত থদয়ায চনয াাকি িাকনা ত তঔন অভযা চায়কাটাকও র্নযাদ ওযতাভ। 
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থতায়ান, থম ওুযফান নাকভ র্যর্ঘত র্ঙর, থ অভায থঙকরকফরায গ্রাভ ঘাযাঔায এওচন থরাওকও ঘাওু র্দকয় 

িান্ডা ভাথায় তযা ওকযকঙ। তাকও শুওুয র্কর র্নকয় অা কয়র্ঙর। 

কনও ভুর্রভ থমাো থঔাকন ভকফত কয়র্ঙকরন এফং ভৃকতয র্তা  র্যফায তায চনয কক্ষা ওযর্ঙর। 

মঔন থতায়ানকও ঔার্র ভয়দাকন র্নকয় অা র তঔন ঔানওায থরাকওযা ভৃকতয ফাফায ওাকঙ থতায়ানকও ক্ষভা 

ওকয থদয়ায চনয নুকযাধ ওযকত রাকর, এটাআ র্ঙর ভৃতুযদকন্ডয থক্ষকত্র প্রথা। রাভাকণ তায ওাকঙ ক্ষভায 

ভাাত্ময তুকর ধযকরন, নযানযযা তাকও যক্তণ র্দকত ঘাআর, থওান থওান ওভান্ডায তাকও স্ত্র থদয়ায ঙ্গীওায 

ওযর। এওচন ওভান্ডায থতায়াকনয কক্ষ ৫০টা ওারার্নওব  র্ওঙ ুথি থদফায প্রস্তাফ ওযর র্ওন্তু ভৃকতয 

ফাফাকও র্ওঙুকতআ থতায়ানকও ক্ষভা ওযায ফযাাকয যাচী ওযাকনা থকর না। ার্স্তয দার্য়কত্ব থাওা ওভিীযা ভৃকতয 

ফাফাকও এওর্ট ঙুর্য র্দর এফং াত-া ফাঁধা ফস্থায় থতায়ানকও তায াভকন অনা র। চাভায াতা গুটাকত 

গুটাকত  ভৃকতয ফাফা তায র্দকও ধীকয ধীকয এর্ককয় থমকত রাকর। প্রথকভআ থ ভার্টকত াঁটু থককি ফক কচাকি 

অল্লাহু অওফায ফরর এযয থতায়াকনয করায় ঘাওুটা ধযর। 

এযয ঘাওুটা র্যকয় র্নকয় তা ঈকযয র্দকও তুকর ভৃকতয ফাফা ফরকত রাকর, “থদঔ, অল্লা অভাকও এআ ক্ষভতা 

র্দকয়কঙন। অল্লা ফযর্তত অয থওঈ থতাভাকও অভায াত থথকও যক্ষা ওযকত াযকফ না। তুর্ভ থআ ফযর্ক্ত থম 

থওান অআনঙ্গত ওাযণ ফযর্তত অভায থঙকরকও তযা ওকযকঙ।র্যয়া নুাকয অল্লা অভাকও র্ধওায 

র্দকয়কঙন  অভায র্প্রয় ুকত্রয তযাওাযীয র্ফরুকে প্রর্তকাধ থনয়ায  থফা তাকও অল্লায ঈকিযক ক্ষভা ওকয 

থদয়ায। প্রর্তকাকধয থঘকয় ক্ষভাকতআ অল্লা থফর্ ন্তুষ্ট থান। অর্ভ থতাভাকও ক্ষভা ওকয র্দর্ে, মাকত অল্লা 

অভায ঈয ন্তুষ্ট থান। এঔন থল র্ফঘাকযয র্দফক অল্লাআ থতাভাকও ার্স্ত থদকফন।” 

এআ ফকর থ তায ঙুর্যর্ট থপকর র্দর অয ঈর্স্থত ওকর ঈচ্চস্বকয তাওফীয র্দকয় ঈির।  নযানযযা অনকন্দ গুর্র 

ঙুির্ঙর এফং ঙুকট এক ভৃকতয ফাফায াত  াকয় ঘুম্বন ওযর্ঙর। থওঈ এওচন এক থতায়াকনয াত  াকয়য 

ফাঁধন ঔুকর র্দর র্ওন্তু থ ুকযা াঁঘ র্ভর্নট থওান ওথা ফরর না র্ওংফা নিা-ঘিা ওযর না।  

ওকর তাকও তায এআ প্রতযার্ত চীফনরাকব র্বনন্দন চানাকত রাকর এফং তাকও ফরর তায ঈর্ঘত আরাভ 

 অল্লায ঈানায় এওাগ্র য়া। 

“অল্লা তায যভত প্রদিন ওকযকঙন। থতাভায ওাকচয চনয তাফা ওয এফং ওঔকনা অয এযওভ নযায় ওাচ 

ওযায ওথা র্ঘন্তা ওকযা না”- তাকও এআ ফরা র। 

অর্ভ র্নর্িন্ত নুবফ ওযর্ঙরাভ  থম এআ থরাও অয ওঔকনা থওান যাধ  ওযকফ না, র্ওন্তু র্ওঙরু্দন থমকতআ থ 

অফায ঔুন ওযর। র্ওঙুওার য অর্ভ এ শুনরাভ থম থ র্নকচ এওটা র্াওার্তয খটনায় গুর্রর্ফে কয় ভাযা 

থককঙ।  
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খটনা # ২ 

থভৌরবী াানাআ এয ঘার্রত অকযওর্ট ভাভরা র্ঙর এযওভ থমঔাকন ুকযা এওর্ট র্যফায  তাকদয র্তর্থকও 

তযা ওযা কয়র্ঙর। র্কযর্দ চঙ্গর ওযাম্প থথকও থভাাম্মাদ নাফী নাকভ এওচন থরাও  তায াকফও স্ত্রী এয থফাকনয 

স্বাভীয ফার্ি র্ককয়র্ঙর। তাকও তায াকফও স্ত্রী’য থফান  স্বাভী স্বাকত চার্নকয়র্ঙর। অকযওচন র্তর্থ থআ 

ফার্িকত একর্ঙর। মঔন যাকতয ঔায়া র্যকফন ওযা র তঔন যাত থফকি র্ককয়র্ঙর এফং ঘাযর্দও ন্ওায 

কয় ির। তাআ থভাাম্মাদ নাফী  য র্তর্থ যাকত থথকও মায়ায র্োন্ত র্নর অয তাকদযকও র্থর্তয রুকভ 

থাওকত থদয়া র।তঃয ফার্িয নয দযযা মায মায খকয খুভাকত ঘকর থকর। মঔন ফাআ খুর্ভকয় যকয়কঙ 

তঔন থভাাম্মাদ নাফী, থম র্ওনা থায় এওচন ওাআ, এওর্ট দা র্নকয় তায খকয থাওা য র্তর্থকও তযা 

ওযর।   

এযয থ ুকযা ফার্িকত র্ফর্বন্ন খকয খুর্ভকয় থাওা র্যফাকযয দযকদয একও একও তযা ওযর। থ থভাট ১১ 

চনকও তযা ওযরঃ এওচন নাযী, দআচন ুরুল এফং অটচন র্শু, মাকদয ভকধয এওচকনয ফয় ভাত্র ঙয় ভা। 

ফার্ি থথকও থফয কয় মায়ায অকক থ প্রর্তটা ভৃতকদকও টুওকযা টুওকযা ওকয ফার্িয র্নকঘয ংক র্নকয় অক। 

যফতিীকত ভুর্রভ থমাোকণ থফরুর্ঘস্তাকনয াঞ্জায়ী ওযাম্প থথকও তাকও থগ্রপতায ওকয এফং তাকও থঔান 

থথকও ওান্দাায র্নকয় অা য়। থঔাকন থ তায যাধ স্বীওায ওযকর এয থঙকনয ওাযণ ম্পকওি থওান 

ফযাঔযা থদয়র্ন। অদারকতয শুনার্নকত এফং ওাযাকাকয থাওা ফস্থায় থ প্রায়আ ফরত থম তাকও তযা ওযা ঈর্ঘত 

র্ওন্তু থ ওঔকনা অভাকদয ফকরর্ন থওন থ তায াকফও স্ত্রীয থফাকনয র্যফাকযয ফাআকও তযা ওকযর্ঙর। 

থ এওার্ধওফায চানায় থম থ ঘায় তাকও থভকয থপরা থাও। থ স্বপ্ন থদঔত তায তযা ওযা থআফ থঙাট 

র্শুকদযকও, তায াকত থাওত তাকদয র্ঙন্নর্বন্ন াত-া, ঘাযা থাওত যক্তভাঔা। প্রর্তর্দন যাকত থআ র্শুগুকরা 

তায স্বকপ্ন এক তাকও র্চকজ্ঞ ওযত থওন তাকদযকও এভন নৃংবাকফ তযা ওযা র। “অভযা র্ও ওকযর্ঙরাভ?” 

এআ র্ঙর তায ওাকঙ র্শুকদয প্রশ্ন। থভাাম্মাদ নাফী খুভাকত াযত না; থ র্ফঘাযকওয ঈকিযক ফরত “ অভায 

হৃদকয় বায থঘক ফক অকঙ, অভায প্রর্ত নুগ্র ওরুন এফং অভাকও ীঘ্র তযা ওরুন”। তায ভৃতুযদকন্ডয 

অকদ র এফং তা ওুওাও  থনরখাকভয ভাকছয নদীয তীকয ম্পন্ন ওযায র্োন্ত র। ভৃতকদয অত্মীয়  

ার্যফার্যও ফন্ুযা র্তর্থকদয াকথ এর। 

ভৃতকদয দআর্ট র্যফাকযয ভধয থথকও দআচন ুরুলকও র্নফিার্ঘত ওযা র মাযা তাকদয অত্মীয় তযায প্রর্তকাধ 

থনকফ। ঐ দআচন ুরুলআ র্ঙর ভৃতকদয বাআ।  মঔন থভাাম্মাদ নাফীকও নদীতীকয র্নকয় অা র তঔন থওঈ তায 

চনয ক্ষভা প্রাথিনা ওযর না। মর্দ থভৌরবী াানাআ াকফ ঈরাভাকদযকও থভাাম্মাদ নাফীয চনয দঅ িকত  

তায চনয অল্লায ওাকঙ ক্ষভা ঘাআকত র্নকদি র্দকয়র্ঙকরন, থওান থভাল্লা ফা নয থওঈ তায চনয থওান দঅয ব্দআ 

ঈচ্চাযণ ওযর না। থভাাম্মাদ নাফীয থওান অত্মীয় ফা ফন্ুআ তায ভৃতকদ গ্রণ ওযকত অর না। অর্ভ র্ফঘাযও 

থভৌরবী াককফয ওাকঙ থকরাভ এফং তায ওাকঙ থভাাম্মাদ নাফীকও দআ যাওাঅত নাভাম িাকনায নুভর্ত 



37 
 

ঘাআরাভ। অর্ভ অয ফররাভ থম তাকও ওার্রভা িাকনায র্নকদিনা র্দকত কফ। থভারবী াককফয 

নুভর্তক্রকভ অর্ভ থভাাম্মাদ নাফীয ওাকঙ থকরাভ এফং তাকও চানারাভ থম ভৃতকদয অত্মীয়যা তযাওাকন্ডয 

প্রতকাধ থনয়ায চনয ঈর্স্থত কয়কঙ। এঔন তায ভয় কয়কঙ ওাফা র্বভুকঔ চীফকনয থল ারাত অদাকয়য 

এফং াাদায থখালনা থদয়ায। র্ওন্তু থভাাম্মাদ নাফী অভায থঘাকঔয র্দকও যার্য তার্ওকয় ফরর “অভাকও এআ 

ভুহুকতি থভকয থপরুন। অর্ভ এঔকনা থআ ফ াত-া র্ঙন্ন র্শুকদযকও অভায াকতয ভাকছ থদঔকত ার্ে। অর্ভ 

ারাত অদায় ওযকত র্ওংফা াাদা ঈচ্চাযন ওযকত াযফ না।” 

 

অর্ভ তায ওথায় র্ফর্স্মত  স্তর্ম্ভত কয় থকরাভ। অর্ভ তাকও নুকযাধ ওযরাভ অভায ওথাগুকরা ুনর্ফিকফঘনা 

ওযকত। অর্ভ দীখিক্ষণ ধকয তায র্োন্ত ফদরাকনায থঘষ্টা ওযরাভ র্ওন্তু তায ওথা র্ঙর এওটাআ, “অভাকও থভকয 

থপরুন”।থল মিন্ত থভৌরবী াকফ অভাকও ফরকরন তায ওাঙ থথকও কয অকত। অর্ভ থল ভুূতি মিন্ত 

তাকও নুকযাধ ওকয থকরাভ মতক্ষণ না মিন্ত ভৃতকদয অত্মীয়যা তাকও গুর্র ওকয তযা ওযর। থ থওান ারাত 

অদায় না ওকয এফং থওান ওার্রভা ঈচ্চাযণ না ওকযআ ভাযা থকর। ভৃতকদয অত্মীয়যা তায ভৃতুযয য ঈচ্ছ্বর্ত 

কয় ঈির এফং তাকদয াকিী অওাক ঈর্িকয় র্দকত রাকর। থভাাম্মাদ নাফী অভায ওাকঙ জ্বরন্ত প্রভাণ থম 

এওচন র্নদিয় ভানুল ারাত অদায় না ওকয এফং াাদা ঈচ্চাযণ না ওকযআ ভৃতুযফযণ ওযকফ। অল্লা র্নকচ মর্দ 

ওাঈকও র্িও কথ র্যঘার্রত না ওকযন তাকর থওান যওভ র্বজ্ঞতা ফা ওষ্টকবাকআ তাকও র্িও কথয 

র্নকদিনা র্দকত াযকফ না। 

ঈৎ : My Life with the Taliban (by Mullah Zaeef) ; page 75-78   

 

২০ ফঙয র্নযর্ফর্েন্ন মুকেয য ভানুল ঔুর্ কত শুরু ওকযর্ঙর এচনয থম তাকদয থদর্ট এঔন কনও থফর্ 

র্স্থর্তীর, মর্দ তা র্ঙর র্ফকশ্বয নযতভ দর্যর থদগুকরায এওটা। 

াভা তায থরাওকদয ফযফায ওকয তার্রফানকদয র্ফকযাধী দকরয থনতাকও তযা ওকয, এচনয তার্রফানযা তায 

ওাকঙ ওৃতজ্ঞ র্ঙর। র্ওন্তু াভায র্ঙর অয কনও ুদূযপ্রাযী রক্ষয, মা তঔন র্চিত য়র্ন। 

 

 

 

 

 

http://kalamullah.com/Books/Life%20With%20The%20Taliban.pdf
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ধযায় ৩ :  (২০০১-২০০৫) 

 

৯/১১ মুক  র্নঈ য়ার্ল্ি র্িায 

 

র্ফকশ্ব এওভাত্র ুাযায়ায র্ককফ র্টকও থাওা ফস্থায় ২০০০ + এয প্রথভ র্দও থথকও অভযা এওর্ট র্নঈ 

য়ার্ল্ি র্িায এয ঈত্থান থদঔকত াআ, মা র্ওনা র্ফকশ্বয ১% এর্রটকদযকও (চায়র্নস্ট) – মাযা র্ফকশ্বয নযতভ থযা 

ধনী থরাওকদয ন্তবুিক্ত, তাকদযকও দভয ক্ষভতা র্দকে US এয র্ফস্তায  অর্ধকতযয ভাধযকভ ুকযা র্ফকশ্বয 

থিনীর্ত র্নকচকদয র্নয়ন্ত্রকণ অনায চনয।  

 

৯/১১ এয ূফিফতিী খটনা 

 

অর ওাকয়দা র্ফর্বন্ন থনর্র্টব এর্যয়া টাককিট ওকয, থমভন ভার্ওিন  এম্বার্ (থওর্নয়া), মুে চাাচ (the US cole in 

Yemen) এফং থাভার্রয়াকত ভার্ওিন মুে থর্রওোয। াভা র্ফন রাকদন এফং অয়ভান অর চাার্র্য (দচনআ 

অর ওাকয়দা থনতা) চানকতন থম ভার্ওিনীযা কচ ভুর্রভকদয বূঔণ্ড ঙািকফ না এওাযকন থম ভুর্রভ 

বূঔণ্ডগুকরাকত তাকদয র্ফর্রয়ন র্রাকযয অর্ভি থফআ অকঙ এফং এফ বূঔকণ্ডয র্ফর্বন্ন র্যকাি থমভন থতর, কযা 

 ঔাফায তাকদয র্নকচকদয থদক র্নকয় তা নাভভাত্র দাকভ থফঘকফ আ ভুর্রভ বূঔকণ্ডয দারার যওাকযয ভাধযকভ, 

মাযা র্ওনা াম্রাচযফাদী মুক থথকওআ ভুর্রভ বূঔণ্ড গুকরা দঔর ওকয অকঙ (প্রায় ২০০ ফঙয অকক থথকও)। তাআ 

থঙাটঔাট থওান অক্রভণ ওকয USA অয র্িভা র্ক্তকও কচ ভুর্রভ বূঔণ্ড থথকও র্ফতার্যত ওযা মাকফ না। 

াভা র্ফন রাকদন ফুছকত থকযর্ঙকরন থম র্িভা র্ক্তকও র্ফতার্যত ওযায চনয এওভাত্র ঈায় কে প্রওৃত 

ফযাাকয ভুর্রভকদয থঘাঔ ঔুকর থদয়া, তা র – ভার্ওিনীকদয থনতৃকত্ত থাওা র্িভা র্ক্তগুকরা ভুর্রভ 

বূঔণ্ডগুকরা অকক থথকও দঔর ওকয অকঙ। অয এর্ট থওফরভাত্র র্িভা র্ক্তগুকরাকও ভুর্রভ বূঔকণ্ড 

র্পর্চওযার মুকে প্রকরার্বত ওযায ভাধযকভআ র্তযওায কথি তাকদয ফুছাকনা মাকফ, মা র্ওনা ভুর্রভকদয ভকধয 

তাগুর্ত র্ক্তয াত থথকও র্নকচকদয বূঔণ্ডকও যক্ষায চনয র্চার্দ চাকযকণয ওাযন কফ, থমভনর্ট খকটর্ঙর প্রায় 

২০ ফঙয ূকফি যার্য়ান ুায ায়ায এয র্ফকক্ষ।     

অর ওাকয়দায ুদীখি রক্ষয র ভার্ওিন আন্টাকযস্টকও টাককিট ওযায ভাধযকভ ভুর্রভকদয বূঔকণ্ড তাকদয র্পর্চওযার 

মুকে চর্িকয় মায়ায চনয প্রকরার্বত ওযা। অয থআ মুে র্িভা র্ক্তয চনয তুরনাভূরও ওর্িন কফ ওাযন 

তাযা এভন এও বূঔকণ্ড মুে ওযকত মাকে মায চনকণ তাকদয বূঔণ্ড ম্পকওি তুরনাভূরও বার চাকন।  
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১১আ থকেম্বয, ২০০১   

 

াভা র্ফন রাকদন ভার্ওিনীকদযকও ুদান, থাভার্রয়া থফা এভনর্ও অপকার্নস্তাকনয াকথ মুে শুরুকত প্ররুব্ধ 

ওযকত ুকযাুর্য পর থান র্ন।  

ভার্ওিনীকদয ফস্থান র্ফকশ্বয য প্রাকন্ত য়ায় এফং অর ওাকয়দায ওাকঙ থওান রং থযঞ্জ এয র্ভাআর ফা মুে 

র্ফভান না থাওায় াভা েযান ওযকরন “র্দ থগ্রট এর্বর” ভার্ওিনীকদযকও অক্রভণ  ওযকত। র্তর্ন একক্ষকত্র “াকয 

ভাথা” টাককিট ওযকরন। এআ “াকয ভাথা” ঔতভ ওযা কর ভুর্রভ বূঔকণ্ডয ফ দারার াও অয আযাআর 

স্বাবার্ফও বাকফআ দফির কত থাওকফ এফং ীঘ্রআ তকনয র্দকও মাকফ। তাআ অকভর্যওায থিসনর্তও ওািাকভাকও 

(তাকদয অর র্ক্ত) টাককিট ওযাআ র্ঙর াভা‘য প্রধাণ রক্ষয। 

াভা র্নঈ আয়ওি অয টুআন টায়ায অক্রভণ ওযকত থঘকয়র্ঙকরন ওাযন এর্ট র্ঙর ফরকত থককর ভার্ওিন 

থিনীর্তয থওন্ন এফং থন্টাককনয র্নওটফতিী (এটা টাককিকটয ভকধয র্ঙর)। াভা এটা বার ওকযআ চানকতন থম 

তাকদয আকনাকন্ট ভানুল ভাযা মায় তাকর তাযা াচায াচায ভুর্রভ নাযী  র্শু তযা ওযকফ থফা ক্ষুধা‘য 

ওাযকন ভৃতুযয র্যর্স্থর্ত ৃর্ষ্ট ওযকফ, মা তাযা আর্তভকধয ওকয থদর্ঔকয়কঙ ঈাকযীয় মুকে থমঔাকন কধিও 

র্ভর্রয়ন আযার্ও না থঔকত থকয ভাযা র্ককয়র্ঙকরা। র্তর্ন ওুযঅকনয এআ অয়াকতয ওথা ভাথায় থযকঔর্ঙকরন : 

“থতাভযা এওাকথ ভুর্যওকদয র্ফরুকে র্ওতার ওয র্িও  থতভর্নবাকফ, থমভর্নবাকফ তাযা থতার্নবাকফ, তযা 

ওকয।” (ূযা তফা, ৯ : ৩৬) ; াভা ‘য ভীওযণর্ট এআ অয়াত ভাকন ভান ওকয থদয়। াভা ফরকতন “মর্দ 

তাযা (ওুপপাযযা) অভাকদয এও রাঔ আকনাকন্ট থরাও তযা ওকয, তাকর অভাকদয তাকদয এওআ ক্ষর্ত ওযায 

র্ধওায অকঙ।” আযাআর প্রওৃতকক্ষ এআ র্পকরাকার্প আঈচ ওকয যাকরস্টাআর্নয়ানকদয র্ফকক্ষ মুে ওযকত। 

এওভাত্র ন ফার্ও র্ঙর ৯/১১ অক্রভণ। এটা র্ঙর এও গুরুত্বূণি অক্রভণ মা র্নওট বর্ফলযকতয র্ফশ্ব আর্তা 

র্যফতিন  ওযায থক্ষকত্র র্ফযাত বুর্ভওা যাকঔ। 

 

৯/১১ ম্পকওি র্ওঙ ুলিমন্ত্রভূরও প্রঘায – থগুকরায চফাফ 

 

৯/১১ ম্পকওি প্রঘুয লিমন্ত্রভূরও প্রঘায থদঔা মায়, তাকদয ভকধয কনও গুকরায থক্ষকত্র মুর্ক্তঙ্গত ওথা শুনা 

মায়। এআ থমভন, টায়ায এয াকথ র্ফভান এয ংখকলিয ূকফিআ টায়ায গুকরা এভনবাকফ র্ফকফার্যত য় থমন 

তাকদয র্বতয অকক থথকওআ থফাভা থকত যাঔা র্ঙর।  র্ওন্তু এটা াভায েযান এয াকথ র্ভকর না। তার্কর র্ও 

র্তযআ াভা এওচন একচন্ট র্ঙকরন থমভনটা কনকও দাফী ওকযন ? 
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ঈত্তযর্ট ঔুফআ র্ম্পর। াভা এআ যাটাও ওযায অকক ওকয়ও ফঙয ধকয এটা র্নকয় েযান ওকয অর্ঙকরন। এটা 
থওান “র্ফক র্কক্রট” র্ওঙ ুর্ঙর না এফং অকভর্যওান থাি থথকও প্রাি প্রঘুয র্যকাটি থথকও র্ক্লয়ায য় থম CIA 

থভম্বাযযা এআ েযান গুকরায ফযাাকয চানত অয তাযা ফাস্তকফ যাটাও য়ায অক মিন্ত থচকনশুকনআ তায 

প্রর্তযকধ থওান দকক্ষ নযায় র্ন। এভনর্ও কনও FBI থভম্বায CIA এয এআ ঘু থাওা  তাকদযকও এআ ফযাাকয 

র্ওঙ ুনা চানাকনায চনয CIA এয ভাকরাঘনা ওকয থম যাটাও ওযায ওকয়ও ফঙয অকক ন্ত্রাীযা (তাকদয দৃর্ষ্টকত) 

অকভর্যওাকত ফ্লাআং থরন এয চনয প্রকফ ওকযর্ঙকরা।  

মর্দ অাতদৃর্ষ্টকত একও অকযওর্ট লিমন্ত্র ফকর ভকন য়, ভকন যাঔকত কফ CIA এয কনও াআ থরকবর এয 

থভম্বায থআ ১% এয চনয ওাচ ওকয মাকে , মাযা (১%) র র্ফকশ্বয ঘযভ ধনী ফযাফায়ী মাযা আহুর্দর্ন্থ 

আযাআরকও াকাটি ওকয। আন া অল্লাহ্ এর্ট এআ ফকআয যফতিী ধযায় গুকরাকত অয র্যষ্কায কফ , র্ওন্তু 

এআ ভুূকতি দর্ট কয়ন্ট র্যস্কায :  

(১) CIA এয আ থভম্বাযযা আ যাটাও এয তথয চানায য তা থকান যাঔায ওাযকন তাকদযকও ফর্স্কায ওযা 

য়র্ন, মর্দ থটায ওাযকন অকভর্যওায চাতীয় র্নযাত্তায ক্ষর্ত ওকযর্ঙকরা এফং াচায াচায অকভর্যওানযা 

র্নত কয়র্ঙর। 

(২) এর্ট র্ও এওর্ট র্ফস্ময়ওয ফযাায না থম ৯/১১ ভধয প্রাকঘয পুর থস্কর থলাফার য়ায এয দযচা ঔুকর র্দকফ, মা 

র্ওনা ীঘ্রআ “থগ্রটায আযাআর” পযকভকনয এওর্ট ওাযন কফ ? (যাকরস্টাআন,র্র্যয়া,র্ভয এফং আযাও র্নকয়) 

অর ওাকয়দায াআচযাও ওযা র্ফভান টুআন টায়ায যাটাও ওযকরা (এফং চায়র্নস্টকদয থকানবাকফ ার্তকয় 

যাঔা থফাভগুকরা প্রায় এওআ াকথ র্ফকফার্যত র) – অর ওাকয়দায দযযা অপকার্নস্তাকন থযর্র্ থথকও এআ 

আকবন্ট ম্পন্ন য়ায ঔফয থকরন, তাকদয কনকওআ  র্চদা ওকয যাক্রভীর অল্লাহ্থও শুওর্যয়া স্বরূ 

র্চদা ওযকরন। 

“থতাভযা থমঔাকনআ থাকওা না থওন ভৃতুয থতাভাকদয াওিা ওযকফআ, এভনর্ও মর্দ থতাভযা ঈঘু থওান দককি 

থাকওা।” (ূযা র্না, ৪ : ৭৮) 

ফু এআ ফযাাকয াভাকও যার্য থদালাকযা ওযকরা। অপকার্নস্তান তাকদয নতুন টাককিট র এফং 

প্রর্তর্ক্রয়ায় থওঈআ অকভর্যওাকও অপকার্নস্তাকন তাকদয মুকেয ফযাাকয থওান র্ওঙ ুফকর ফাধা র্দর না। 

 

এর্ট র্ও াভাকও তাকদয একচন্ট ফার্নকয়কঙ ? 

 

র্তয ফরকত – না,ফযং CIA এয চায়র্নস্ট থভম্বাযযা খটনার্ট থওান প্রর্তকযাধ ঙািাআ খটকত র্দকয়র্ঙকরা, তাযা চানত 

থম াভা র্ফন রাকদন নাকভয এআ ভানুলর্ট অকভর্যওায র্ফরুকে কত ওকতও ফঙয মাফত মুে ঘার্রকয় অকঙ 
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(আকয়কভকন US cole ship থফার্ম্বং, থাভার্রয়ায় ব্ল্যাও ও র্ন এফং থওর্নয়ায় USA এভফযার্ থফার্ম্বং)। এগুকরা 

চানায য তাযা াভাকও থাভায় র্ন ওাযন তাযা চানত অকভর্যওান চনককনয চনয এফ থঙাটঔাকটা যাটাও 

মকথষ্ট নয় এওর্ট পুর থস্কর  রং টাভি য়াযকও সফধতা দাকনয চনয।  

CIA এয চায়র্নস্ট থভম্বাযযা ৯/১১ এয ভকতা এওর্ট ফি ধযকনয যাটাকওয অা ওযর্ঙকরা মাকত তাযা ভধয প্রাকঘয 

তাকদয চায়র্নস্ট েযান ফাস্তফায়কনয ফযাাযর্টকও অয থফী ওকয সফধতা র্দকত াকয ।  ৯/১১ থওান ফাধা ঙািাআ 

ংখর্টত কত র্দকয় এফং টায়াকযয র্বতয থফাভ রুর্ওকয় থটঅ ওকয (মা র্ওনা র্ফভান অখাকতয ূকফিআ 

র্ফকফার্যত কয়র্ঙর) এআ খতনাকও তায র্ফশ্বফাীয ওাকঙ অয চখনযবাকফ ঈস্থান ওযকরা। তা এভন চখনয 

র্ঙর থম তা সফধতা র্দর অকভর্যওায থনতৃকত্ত মুেগুকরায ফযাাকয, মা র্ওনা ঘরকফ এও র্নর্দিষ্ট ওার মিন্ত।   

মর্দ াভা অয চায়র্নস্টকদয েযান র্ঙর এওআ – ভধয প্রাকঘয থফ্র এওটা মুকেয ূঘনা ওযা, র্ওন্তু তাকদয 

আকন্টনন র্ঙর ম্পূণি র্বন্ন – এওচন থঘকয়র্ঙকরন আরাকভয ুনচিাকযণ, য ক্ষ থঘকয়র্ঙর ভুর্রভ বূঔকণ্ড 

তাকদয অয থফী াফিকবৌভ অর্ধতয। চায়র্নস্টযা াভাকও থওান র্তযওাকযয হুভর্ও র্ককফ ভকন ওকয র্ন 

ওাযন তায াকথ ভাত্র ওকয়ও ভুর্রভ অয র্ওঙ ুদর্যর তার্রফান র্ঙর। এযয যফতিীকত এআ ৩০০ চকনয 

র্ওঙ ুর্ধও ভুর্রভ ুকযা র্ফকশ্বয র্চ-র্রর্টক্স র্যফতিন ওকয র্দর, থমভনর্ট ফদকযয ৩১৩ চন াাফী বর্ফলযৎ 

প্রচকন্ময চনয আরাকভয নতনু আর্তাকয ুঘনা ওকযর্ঙকরন, মর্দ চায়র্নস্টযা তাকত ফাও কয়র্ঙর। 

াভকনয ফঙযগুকরা অভাকদয চার্নকয় র্দকফ র্ওবাকফ াভায াকথ থাওা ৩০০ চকনয র্ওঙ ুথফী ভুর্রভ থঙাট 

দর থথকও ক্রকভ র্ফফর্ধিত কফ এফং চায়র্নস্ট একচন্ডায ুতরু গুকরাকও বারভত ফুকছ র্নকফ এফং সফর্শ্বও চীফন 

র্ফধাকনয র্দকও এর্ককয় র্নকয় মাকফ মা এঔন দভনীয়।  

 

তার্রফাকনয থাঁঘট এফং থতাযা থফাযা াাকিয মুে 

 

“অল্লাহ্ অভাকদয চনয এওর্ট ঙ্গীওায ওকযকঙন (িীকনয র্ফচয়) এফং ফু  অভাকদয ফযাাকয ঙ্গীওায ওকযকঙ 

(যার্চত ওযায ফযাাকয), অভযা র্ঘ্রআ থদঔকত াফ ওায ঙ্গীওায তয য়।” - থভাল্লা ভয (অকভর্যওায 

অপকার্নস্তাকন াভরায ূকফি) 

অপকার্নস্তাকন অর ওাকয়দায থট্রআর্নং ওযাকম্প এওর্ট ক্রুচ র্ভাআর অখাত ানর। ২০১১ এয কটাফয ভাক 

অপকার্নস্তাকনয র্নরুকে মুকে অকভর্যওা রার্িত র।  

প্রাথর্ভও াভরায ওকয়ও ভাকয ভকধয তার্রফাকনয ান ুকযাুর্য ধ্বং র এফং অপকার্নস্তান অয এওফায 

য়ায থচাকন র্যনত র (এঔন এয তৃতীয় দও ঘরকঙ)। তঔন ওাযচাআকও ভার্ওিনীযা ঔুফ দ্রুত অপকার্নস্তাকনয 

থপ্রর্কর্ন্ট র্ককফ র্নকয়াক থদয়, যর্দকও তার্রফান ভুচার্দযা গ্রাভয ঞ্চরগুকরাকত ঘকর মায়। থফর্যবাক 
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তার্রফান র্ঙর ঔুফআ াধাযণ ভুর্রভ মাযা অপকার্নস্তাকন আরার্ভ ার্যয়া’য প্রর্তষ্ঠা ঘাআকতা – তাযা তাকদয 

র্যফায থফা াার্ি এরাওাগুকরাকত ঘকর মায়। প্রঘুয র্যভাণ র্ফভান াভরা অয থফাভ ুকযা অপকার্নস্তানকও 

বার্কয় র্দর্ের, আ ভয় অর ওাকয়দা  তার্রফান থনতাযা র্নু্দ ওু াাি এরাওায় ঘকর মান, মা ফভা াভরা 

 র্ফভান াভরা প্রর্তকযাকধ র্নযাদ স্থান। তাযা এআ তুলাযভয় াার্য এরাওায় থওান অগুন চারাকনা থথকও 

র্ফযত র্ঙকরন মাকত তাযা পরবাকফ রুর্ওকয় থাওকত াকযন এফং তাকদয নাক্ত ওযা না মায়। 
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থতাযা থফাযা াাি : র্ংকয গুা 

 

৮০’য দকও যার্য়ায র্ফরুকে মুেওারীন ভকয় াভা থতাযা থফাযাকত এওর্ট গুা সতর্য ওকযর্ঙকরন, মাকও 

“র্ংকয গুা” (ভা’াদা) নাকভ র্াওা ত। এর্ট র্ঙর াও-অপকান ফর্িাকযয ঈত্তয-ূকফি ফর্স্থত  এওর্ট ফি গুা 

মা র্তর্ন থর্ব ওেট্রাওকনয মন্ত্র র্দকয় সতর্য ওকযর্ঙকরন, এর্টআ যফতিীকত তাকও অয তায নুাযীকদয 

র্নযাত্তা র্দকত ওাকচ অক। প্রায় ১০০০ থরাও দািাকনায ঈচুক্ত র্ঙকর এআ গুা। 
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াভা তায থআ “র্ংকয গুা” থত অয এওফায প্রকফ ওযকরন তায নুাযী র্নযাত্তা  থওৌর 

ফরম্বকনয চনয এফং এঔাকন শুরু র এও নতনু মুে – থতাযা থফাযা াাকিয মুে। 

 

াভাকও থদঔকত ায়া থকর 

 

থতাযা থফাযাকত অত্মককাকনয ূকফিআ অকভর্যওান থাি ংকওত থদয় থম অকভর্যওান এয়ায থপাি াভাকও 

থদকঔকঙ এফং তাকও টাককিট ওযায চনয প্রস্তুত কয় অকঙ র্ওন্তু ওভান্ডাযকদয যাটাও ওযায নুভর্ত ফভয় 

থদর্য ওকয থদয়ায ওাযকন তাযা ক্ষভ ত না। 

Michael Scheuer এয ভকতা প্রাক্তন CIA থভম্বাযযা নুভর্ত র্দকত ফভয় থদর্য ওযায ফযাাকয প্রঘণ্ড থযকক 

র্ককয়র্ঙকরা র্ওন্তু তাযা এআ ফযাাকয থওান র্ফশ্বাকমাকয ফযাঔযা ান র্ন।  

ওোআকযর্স্টযা ফকর থম াযর্ভন না থদয়ায ওাযন, াভাকও চীর্ফত থযকঔ বর্ফলযকত নযানয ভুর্রভ 

থদগুকরাকত তাকদয অর্ধকতযয চাকয়ার্নস্ট একচন্ডা  ফাস্তফায়কনয সফধতা থদঔাকনা মাকফ। াভাকও তযা ওযা 

কর বর্ফলযকত আযাও এফং নযানয “অংওাচনও ন্ত্রাী চার্ত”’য র্ফরুকে মুকে ভানুকয ওাকঙ নীর্তভুরওবাকফ 

সফধ র্ককফ ঈস্থান ওযা মাকফ না। 

 

থতাযা থফাযায মুে 

 

মঔন াভা থতাযা থফাযাকত  থককরন, তঔন তায াকথ প্রায় ৩০০ চন াথী র্ঙর (থদঔুন : “থতাভযা র্িতীয় ফদকযয 

সর্নও”)। াভায এআ ৩০০ াথী অকভর্যওা’য অপকান বািাকটকদয াকথ র্চাদ ওযর্ঙকরন, মাযা 

অকভর্যওান থোর থপাি এয াকথ এওর্ত্রত কয় তাকদয র্ফরুকে মুে ওযর্ঙকরা। এআ অপকান বািাকটকদয 

কনকওআ াভায থআ াথীকদয ার্ওতা র্নকয় এআ ফকর র্বকমাক ওকযর্ঙকরা থম তাযা ভৃতুযয অক মিন্ত 

রিাআ ঘার্রকয় থমকত ঘায় এফং তাযা মর্দ তাকদযকও অটও ওযায ভকয় ঈর্স্থত য় তঔন তাযা আ বািাকট 

সনযকদয র্দকও থগ্রকনর্ ঙুকি থদয় (ঔুফ ওাঙাওার্ঙ ঘকর একর) মাকত তাকদযকও অটও ওযা না মায়। ( তাযা 

ক্লযার্ওার আরার্ভও স্করাযকদয থআ থস্টটকভন্ট এয ঈয র্বর্ত্ত ওকয এটা ওকযন, মাকত ফরা কয়কঙ থম ত্রুকও 

তযা ওযায ভাধযকভ র্নকচ তযা য়া এটায থথকও বার থম তযাওাযী থিাৎ ভুচার্দকও ফন্দী ওকয ভান-

র্নমিাতন ওযা কফ, এফং এআ ধযকনয ভৃতুয থটা থথকও কক্ষাভূরও বার – ওার্পকযয াকত ফন্দী কত কফ 

এযয ঘযভ র্নমিাতকনয ওাযকন ভুর্রভকদয থকান তথয প্রওা ওকয র্দকফ, মা ঘযভ র্নন্দনীয় ফযাায)। 
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অকভর্যওা আযাকওয র্ফরুকে অক্রভণাত্মও মুে শুরু ওযকরা থমভনর্ট তাযা অপকার্নস্তাকনয থক্ষকত্র ওকযর্ঙকরা, 

অয াভা এর্টআ থঘকয়র্ঙকরন। র্তর্ন অকভর্যওান থপািকও মতটুও ুম্ভফ তাকদয থদ (অকভর্যওা) থথকও থফয 

ওকয র্নকয় অকত ঘার্েকরন এফং অকভর্যওা তাকদয ভকধয ফেভূর দার্ম্ভওতায াকথ ন্বাকফ াভায াতান 

পাকদ ির। এর্ট বর্ফলযকত অকভর্যওায তকনয নযতভ ওাযন কফ। 

াভায াথীযা থতাযা থফাযা াাকি প্রঘণ্ড মুে ঘারাকত রাককরন এওর্ট ঘরাফস্থা ৃর্ষ্ট‘য অক মিন্ত (থওান 

ক্ষআ চয়রাব ওকযর্ন)। াভা তায াথীকদয ফরকরন থম মুে র্ফযর্তকত ক্ষভ কর তাকও  তায াথীকদযকও 

এআ াাি থঙকি নয থওান াার্ি এরাওাকত ঘকর থমকত কফ।  

াভায াথীকদয ভাথায় এওর্ট অআর্র্য়া একরা – তাযা তাকদয ত্রুক্ষকও চার্নকয় র্দর থম তাযা মুের্ফযর্তকত 

যাচী অকঙন এফং তাযা কযয র্দন ওাকর থতাযা থফাযা াাি থথকও থফর্যকয় একরন। অকভর্যওা ভর্থিত 

অপকান সনযযা এআ ফযাাকয ানকন্দ যাচী র (প্রওৃতকক্ষ তাকদয এআ মুের্ফযর্তয প্রকয়াচন র্ঙর)। এয 

অককয যাকত াভা অয তায র্ওঙ ুাথীযা থতাযা থফাযা াাি থথকও র্ত থকাকন থফর্যকয় ার্ওস্তান ফর্িাকয 

ঘকর থককরন। 

অকভর্যওা মঔন ভগ্র অপকার্নস্তাকন অক্রভণ ওযকরা, তঔন াভা অয তায াথীযা ার্ওস্তান ফর্িাকয 

র্নযাকদ থথকও তাকদয যফতিী থওৌর র্িও ওযকত রাককরন।  

এয বর্ফলযৎ র্যনাভ 

অকভর্যওায থনতৃকত্ব খটা এআ দঔদার্যকত্বয ম্ভাফয র্যনাভ মা কফ – 

* তার্রফান াভর্য়ওবাকফ ানক্ষভতা াযাকফ এফং বর্ফলযকত অয র্ধও র্ক্তারী থপাি র্ককফ অর্ফবূিত 

কফ, 

* ভুর্রভ র্ফকশ্ব র্িভা র্ফকযাধী  অকভর্যওা র্ফকযাধী ভকনাবাফ ফৃর্ে াফ , 

* অকভর্যওা এফং আঈকযা র্ট্রর্রয়ন র্রাকযয ঊকণয পাকদ িকফ, এফং  

* অর ওাকয়দা  তার্রফানকদয নতনু থচনাকযকনয চন্ম কফ। 

এফআ র াভায দীখি থভয়াদী রকক্ষযয চনয ুর্ফধা। র্নওট বর্ফলযকত এর্ট অকভর্যওায তকনয নযতভ 

ওাযন কফ। 
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যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এও ভুচার্দকও স্বকপ্ন চানাকরন, “থতাভযা র্িতীয় ফদকযয ভুচার্দ” 

 

ক্বার্য ফদয-ঈচ-চাভান ফদকযয (র্মর্ন র্তন ফঙয থচকর র্ঙকরন এফং াম্প্রর্তও গুয়ান্তানাকভা থথকও ভুর্ক্ত 

থকয়কঙন) ওাঙ থথকও থনয়া আন্টাযর্বঈ থথকও র্ওঙ ুং এঔাকন ঈকল্লঔ ওযা র। আন্টাযর্বঈর্ট ARY ONE 

র্টর্বকত “Views on News” নাকভয এও থপ্রাগ্রাকভ প্রঘার্যত কয়র্ঙর ২৫আ থভ, ২০০৫ এ। আন্টাযর্বঈর্ট ঈদিকত 

র্ঙর, যফতিীকত এও বাআ থটা আংর্রক নুফাদ ওকযন। ফাংরাবালী ািওকদয চনয তা ফাংরায় নুফাদ ওযা 

র। 

 

আন্টাযর্বঈ এয ট্রােকরন : 

 

অভযা (গুয়ান্তানাকভা‘য ফন্দীযা) থমঔাকন র্নয়র্ভতবাকফ অল্লায আফাদকত ফযস্ত থাওতাভ এফং এবাকফ অল্লা’য 

ার্ন্নকধয র্নকচকদয র্নকয়ার্চত যাঔতাভ। কনকওআ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) থও স্বকপ্ন 

ুংফাদ র্দকয় ফরকত থদকঔর্ঙকরন থম র্ফচয় র্ত র্নওকট।  

এফং তাযা স্বকপ্ন এটা থদকঔর্ঙকরন থম ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) তাকদযকও ফকরকঙন থম মাযা র্নকচকদয 

নাযার্ন (র্িস্টান) ফকর দাফী ওকয তাযা র্িও কথয ঈয থনআ তাযা বুর কথ এফং ীঘ্রআ তাযা ধ্বং কফ। 

এও ভুচার্দ অভাকও ফকরন থম র্তর্ন এওফায তীব্র ীকত ফাযকাভ ওাযাকাকয এ খুর্ভকয় র্ঙকরন। র্তর্ন স্বকপ্ন 

থদঔকত ান থম ইা (অরাআর্ য়া ারাভ) তায ওাকঙ অকরন, তায এও াকত ওুযঅন এফং য াকত 

আর্ঞ্জর (ফাআকফর) র্ঙর। ভুচার্দ ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) থও অর্রঙ্গন ওযকত ঘাআকরন এফং ঘুকভা র্দকত 

ঘাআকরন। র্ওন্তু ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) র্ঙকন কয থককরন। থওঈ থখালণা ওযকরন থম থরাওর্ট ওুফা’য 

গুয়ান্তানাকভা‘য এওচন ভুচার্দ। এযয ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) অভায াত ধকয ভুাাপা ওযকরন এফং 

অভায ওাকর ঘুভু র্দকরন। র্তর্ন অভায াত ধকয তায াকতয ভকধয যাঔকরন এফং অভাকও ফরকরন, “র্ফচকয়য 

ফযাাকয থওান দঃঔ ওয না, র্ফচয় ঔুফ র্নওকট এফং নাাযা (র্িস্টান) ধং কফ। এফং অর্ভ অর্ঙ।” 

এযয ভুচার্দ অভাকও ফরকরন থম এযয মঔন ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) তায াত ধকয ভুাাপা 

ওযকরন, অর্ভ থচকক ঈিরাভ। খুভাকনায ওক্ষর্ট থভাকট ঈষ্ণ র্ঙর না র্ওন্তু অর্ভ খাভর্ঙরাভ। 

এও অযফ ভুচার্দ স্বকপ্ন যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) থও থদঔকরন এফং যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু 

অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) তাকও ফরকরন “তুর্ভ অকর ফদকযয ন্তবুিক্ত” (মাযা ফদয র্চাকদ ং র্নকয়র্ঙকরন)। 

ভুচার্দ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) থও ফরকরন থম ফদকযয াাফীযা থতা কনও অককআ ঘকর 
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র্ককয়কঙন। যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) তাকও ফরকরন, “অনতুভ র্ভন অকর অর ফদয অ-

ানী (তুর্ভ ফদয এয র্িতীয় চন) এফং ফদয এয াার্ফকদয থথকও থতাভায ভমিাদা ত ওভ নয়।” 

থনাট : ফদয মুকে ংগ্রণওাযী ৩১৩ চন াাফী র্ঙকরন ুকযা আরাকভয আর্তাক থশ্রষ্ঠ ভুর্রভ।এওআবাকফ 

থদঔা মায়, দাঈদ (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এয াকথ চারুকতয র্ফরুকে র্চাকদ প্রায় এওআ ংঔযও ভুচার্দ র্ঙর। 

এওআবাকফ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) অভাকদয চার্নকয় র্দকয়র্ঙকরন থম থল মুকক (ফরা মায়, 

ফতিভাকন) তায াার্ফকদয ভান ংঔযও নুাযী ুযষ্কাকযয থক্ষকত্র াাফীকদয এওআ ভাকয কফ। ভুচার্কদয 

এআ তয স্বপ্ন এআ ফাস্তফতাকও অয দৃঢ় ওকয। 
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ধযায় ৪: (২০০২-২০০৫) – ার্ওস্তান 
 

াও-অপকান ফর্িায 

 

 

 

অপকার্নস্তান  ার্ওস্তাকনয ভধযওায ফর্িাযর্ট ১০০০ র্ও.র্ভ. এয র্ওঙ ুর্যভাণ দীখি, তাআ ীভান্ত র্নযাত্তাওভিী  

 থওান ঈকদযককয ভাধযকভ এআ ফর্িাকযয ভধয র্দকয় ভানুকলয য বূঔকণ্ড ঘকর মায়া থযাধ ওযা প্রায় ম্ভফ। 
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এঙািা াও-অপকাকন ফফাওাযী থরাকওযা এআ ফর্িাযকও স্বীওৃত থদয় না থমকত ুতাযা ওকয়ও তাব্দী ধকয 

থঔাকন ফা ওকয অকঙ, ম্ভফত থটা াচায ফঙয কত াকয। তাআ প্রায় এও ফঙয অকক াম্রাচযফাদীকদয 

ৃর্ষ্ট ওযা ফর্িায তাযা অভকর থনয় না।  

এভনর্ও ফর্িাকয ফফাওাযী থরাকওযা তাকদয আ স্থাকন ার্ওস্তান যওাকযয ান স্বীওৃত থদয় না। তাযা 
ুকযাুর্য ার্ওস্তান যওাকযয ধীকন নয়। তাযা র্নকচযা তাকদয থকাকত্রয চনয অআন সতযী ওকয এফং মর্দ 

ার্ওস্তান যওায তাকদয ঈয থওান অআন ঘার্কয় থদয়ায থঘষ্টা ওকয তকফ তাযা স্ত্র াকত রিাআ ওযায চনয 

সতযী থাকও। এফ ওাযকন, ার্ওস্তান যওায এআ ীভাকন্তয ংর্ট র্নয়ন্ত্রন ওযায া ওকয না। এয র্ফর্নভকয় 

এঔানওায থরাকওযা ার্ওস্তান যওাকযয থওান ক্ষর্ত ওকয না।  

ীভাকন্ত ফফাওাযী থরাকওযা তাকদয বাআকদয ভকতা। এফ থরাকওযা তাকদয প্রঘণ্ড া, প্রর্তযক্ষাভূরও 

ফযাায অয স্বাধীন থাওায আো – এফ র্ওঙুয চনয ফাআকযয থরাওকদয ওাকঙ র্যর্ঘত। 

অভযা মর্দ ফযাাযর্টকও অয বারবাকফ ফুছকত ঘাআ এফং যার্য়ায ূফিাঞ্চকরয র্দকও তাওাআ তাকর থদঔফ 

ঈচকফর্ওস্তান,থঘঘর্নয়া,র্ময়াং থমং (ফতিভাকন ঘীকনয ং),তুওিকভর্নস্তান এফং আযাকনয র্ওঙ ুং – এঔাকন 

ফফাওাযী থরাওকদয এওআ সফর্ষ্টয। এফ ঞ্চর ঔুযাাকনয ন্তবুিক্ত। যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া 

াল্লাভ) এয থল মুক ম্পর্ওিত বর্ফলৎফাণী ঔুযাান ম্পর্ওিত, অভযা তা যফতিী এওর্ট ধযাকয় থদঔফ। 

 

ার্ওস্তাকন ফর্ত স্থান 

 

াভা র্ফন রাকদন, অয়ভান অর চাার্র্য এফং তাকদয াথীযা ার্ওস্তান ফর্িাকয ঘকর থককরন। াার্ি 

এরাওায ভার্টকত কি থাওা কনও র্রপকরট থদঔা থকর। র্রপকরটগুকরা অয়ভান অয াভায ঙর্ফ ম্বর্রত 

র্ঙর মাকত থরঔা র্ঙর – “ অনাযা মর্দ থওঈ এআ দআ চকনয থওান এওচনকও থদকঔন তাকর এআ নাম্বাকয ওর 

র্দকফন….. ” এফং একত ধর্যকয় থদয়ায ুযস্কায র্ককফ প্রকতযকওয চনয অরাদাবাকফ র্ভর্রয়ন র্রায থখালণা 

ওযায ওথা র্রঔা র্ঙর। থম নাম্বাকয ওর ওযায ওথা ফরা কয়র্ঙর তা র্ঙর অকভর্যওান থপান নাম্বায। মর্দ থওঈ 

তাকদয থদকঔ থাকও এফং তাকদয র্ঘনকত াকয,তাকর াাকি ফফা ওযা এভন থওান অপকান অকভর্যওাকও 

ওর র্দকত ক্ষভ কফ ? * 

ার্ওস্তান ীভাকন্তয প্রর্তকফীযা তাকদয নতুন র্তর্থকদয অশ্রয় র্দকত আেুও র্ঙর, থমভনর্ট তাযা যার্য়ায 

র্ফরুকে মুকেয ভয় অপকান  অযফকদযকও র্দকয়র্ঙকরা। অশ্রয় প্রাথিীকও অশ্রয় থদয়া তাকদয এওর্ট থকাত্রীয় 

সফর্ষ্টয, এভনর্ও মর্দ ত্রু য়। অপকানযা এআ থকাত্রীয় সফর্ষ্টযকও ফকর ‘তনুয়ারা’ – এও র্রর্ঔত 

অআন থমটা ফ থকাত্রীয় অপকান অয তাকদয ভকতা থরাওযা এয ফযাাকয ম্মত।  
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তঔন তার্রফান অয অর ওাকয়দায থওঈ থওঈ অপকার্নস্তাকনয র্নু্দওু াাকি, থওঈ থওঈ ার্ওস্তান ীভাকন্ত 

থফা থওঈ থওঈ আযাকওয ভকতা নয থওান বূঔকণ্ডয র্দকও ঘকর মার্েকরা। অকভর্যওায তীব্র র্ফভান াভরা  

থফার্ম্বংকয়য চনয তাযা অকভর্যওায র্ফরুকে মুে ওযা থথকও র্ওঙু ভয় র্ফযত র্ঙকরন ওাযন আভয় তাকদয খাঁর্ট 

ধ্বং কয় মায় এফং শুধুভাত্র একও-৪৭ অয ারওা স্ত্র থাকও, তাকদয থওান র্স্টঙ্গায র্ভাআর র্ঙর না (CIA 

ভাুদকও অপকান মুকেয থনার্তকদয ওাঙ থথকও তা র্ওনায চনয থি র্দকয়র্ঙকরা)। আ ভয় অর ওাকয়দা  

তার্রফানকদয প্রধান থপাওা র্ঙর নতুনবাকফ এওর্ত্রত কয় নতনু থওৌর র্িও ওযা। 

 

ার্ওস্তাকন র্নকচকদয র্টর্ওকয় যাঔা 

 

ার্ওস্তাকন ঘকর মায়া অর ওাকয়দায াকথ অপকান তার্রফানকদয থমাকাকমাক র্ফর্েন্ন কয় মায়ায ওাযকন 

তাযা র্িও ওযকরন থম তাযা ার্ওস্তাকনয র্ফর্বন্ন এরাওায় তাকদয থরাও ঙর্িকয় র্দকয় তাকদয র্টকও থাওা র্নর্িত 

ওযকফন। 

মাকদযকও ার্ওস্তাকনয ফর্িাকয আ থকাত্রকদয ওাকঙ ািাকনা র তাযা ফর্িাকযয থকাত্রকদয াকথ ফন্তু্ব  ঐওয 

স্থান ওযকরন – তাকদযকও ধভিীয় ঈৎা  প্রর্ক্ষণ  র্দকরন। থওঈ থওঈ ওযাঘী‘য ভকতা র্ফর্বন্ন কয তাকদয 

ওামিক্রভ, দক্ষতা এফং থমাকাকমাক ক্ষভতা র্নকয় ঙর্িকয় যকরন (থআ থকাত্রীয় এরাওাগুকরাকত থওান আন্টাযকনট 

ার্বি থনআ এফং থটর্রকমাকাকমাক ফযফস্থা র্নন্ম ভাকনয)।  থওঈ থওঈ আযাকও (তঔন মুে ঘরর্ঙর) এফং থওঈ থওঈ 

আকয়কভন এফং র্পর্রাআন এয ভকতা ূফি-দর্ক্ষন এর্য়ায থদগুকরাকত অর ওাকয়দায নতুন অঞ্চর্রও র্ফবাক 

প্রর্তষ্ঠায চনয র্চযত ওযকরন। তাকদয ফায ঈকিয র তাকদয রক্ষয-ঈকিয  দক্ষতা ুকযা র্ফকশ্ব ঙর্িকয় 

থদয়া, এওাকচ থওঈ তাকদয থার্ভকয় যাঔকত াকয র্ন। এআ াকতককানা ওকয়ও বাআকদয অন্তর্যও প্রকঘষ্টা ফছুা 

থকর ২০০৫ এয য – অর ওাকয়দা এযার্ফও থর্ননুরা (AQAP – আকয়কভন র্বর্ত্তও), অর ওাকয়দা আন দযা 

আরার্ভও ভাকর্যফ (AQIM – াাযা ভরুবুর্ভ  আঈকযা), অর ওাকয়দা আযাও (AQI - আযাও) এফং যফতিীকত 

প্রর্তর্ষ্ঠত য়া অয কনও মাকদয নাভ অর ওাকয়দায াকথ মুক্ত নয় (নতুন থওান নাভ যাঔায ঈকিক) র্ওন্তু 

তাযা অর ওাকয়দায াঔা। 

এযয অর ওাকয়দায নতনু রক্ষয র তাকদয ওামিক্রকভয প্রায, আযাও এফং নযানয থদ থমঔাকন তাযা 

ওামিক্রভ ঘার্রকয় মাকে থঔান থথকও র্নয়র্ভত অকর্ট থনয়া এফং তাকদয ভূরনীর্তকও স্থানীয় থস্কর 

(অপকার্নস্তান) থথকও র্ফর্বন্ন থদক ঙর্িকয় থদয়া মাকত তাযা অয াঔা কিন কিন ওযকত াকয। তাআ মর্দ 

অপকার্নস্তাকনয কক্ষ অকভর্যওায থনতৃকত্ব ংখর্টত মুে থথকও ওঔন র্যওবায ওযা ম্ভফ না য়, তাকদয 

অন্তচিার্তও মিাকয় র্চাকদয ভূরনীর্তর্ট নযানয থদক ঘরকত থাওকফ। অর ওাকয়দা  অন্তচিার্তওবাকফ ঙর্িকয় 

যায় কনও ুর্ফধা অকঙ :  প্রবাফ অয র্নযাত্তায চনয কনও এরাওা ায়া মাকফ, একত অকভর্যওায কক্ষ 

প্রকতযও থদকয র্ফরুকে মুে ওযা ওর্িন কয় িকফ থমঔাকন তাযা খাঁর্ট থককিকঙ। এটা ওযায চনয অর ওাকয়দা ‘য 
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দযওায তাকদয রক্ষয -ঈকিয প্রঘাকযয চনয নতুন দয সতর্য  রুওাকনায চায়কা ঔুচায চনয অয কনও 

স্থাকন ঘকর মায়া। এয পকর তাযা প্রকয়াচনীয়তা  র্িও ভয় ফুকছ র্চাদ শুরু ওযকত াযকফ থমঔান থথকও 

অয মঔন থথকও ঔুর্। 

 

থর থটওর্নও 

 

অর ওাকয়দায র্র্ওঈর্যর্ট থচাযদায ওযায চনয অফ ুভু’অফ অর-ুযী (অর ওাকয়দায থস্ট্রকটর্চস্ট, তায র্রর্ঔত 

ফআ : The  global  Islamic  resistance  call এ তুকর ধকযকঙন) থঙাট থঙাট থর এয অআর্র্য়া তুকর ধকযকঙন, 

থমঔাকন প্রকতযও থকর ৫ চন ওকয থরাও থাওকফ। এআ থকরয দযযা এভন এও অর ওাকয়দা থভম্বাকযয 

ভাধযকভ মুকেয প্রর্ক্ষণ রাব ওযকফ, মায থাওকফ এওর্ট থকান অআকর্র্ন্টর্ট এফং থওান র্নর্দিষ্ট াআন ফযাফায 

ওযকফন (থমভন র্বর্র্কত থদঔা াভা ‘য থঘাকঔয রও থপরায র্নর্দিষ্ট ধযণ থফা র্নর্দিষ্ট থওান ফর্র্ ভুবকভন্ট) 

তাকদয থদয়া র্ভন ওভর্েট ওযকত তাকদযকও “চাগ্রত” ওযায চনয। মঔন দযযা ঘর  থাওকফ না তঔন 

তাকদয ফরা কফ “খুভন্ত থর”। তাযা তাকদয প্রর্ক্ষকওয র্তযওাকযয র্যঘয় ম্পকওি চানকফনা, তাআ মর্দ 

ওঔন আ “খুভন্ত থর” এয থভম্বাযযা ধযা কি তকফ তাযা ফরকত ক্ষভ কফ না অকর থওান ভানুলর্ট তাকদয 

প্রর্ক্ষণ র্দকয়র্ঙকরা। 

অর ওাকয়দা এআ থটওর্নও র্ঔকত থকির্ঙর অপকার্নস্তাকন (অকভর্যওায প্রাথর্ভও াভরায ভয়)তাকদয ুকযা 

দরটা প্রায় ধ্বংকয ভুকঔাভুর্ঔ কত মার্েকরা এভন এও ওর্িন এও র্যর্স্থর্তয ম্মঔুীন য়ায য, মঔন 

অকভর্যওান থপাি অর ওাকয়দা দযকদয গুাগুকরাকত অক্রভণ ওকয র্ওঙ ুর্ওকুভন্ট থকয়র্ঙকরা থমগুকরাকত 

অর ওাকয়দা দযকদয নাভ  তাকদয র্ফস্তার্যত থপ্রাপাআর থরঔা র্ঙর। র্ওঙু স্বতন্ত্র থর, মাকদয একও কযয 

াকথ থওান ওাকনওন থাওকফ না (ভতাদি  াধাযণ ঈকিয ঙািা), সতর্য ওযা অর ওাকয়দায ভতাদকিয 

াযবাআফার  থনতাকও থওান র্ফদচনও ফস্থায় না থপকর দীখি থভয়ার্দ রক্ষয র্নর্িত ওকয, এভনর্ও মর্দ 

থভম্বাযকদয ওাঈকও অটও ফা তযা ওযকর ভতাদকিয ফা রক্ষয র্নযাদ থাওকফ। 

এআ নতুন থওৌকরয র্ফযীকত অকভর্যওা “র্স্টং াকযন” নাকভয নতনু এও প্রতাযনায দকক্ষ র্নর মায 

াাকময তাযা র্চাকদ নুপ্রার্ণত ভুর্রভ মুফওকদয ওাকঙ র্ভথযা র্যঘকয় প্রর্ক্ষও ার্িকয় তাকদযকও র্ফদবাকফ 

প্রর্ক্ষণ র্দকফ এফং থওাথায় যাটাও ওযকত কফ তা ফকর র্দকফ। মঔন থআ ভুর্রভ মুফও থআ স্থাকন যাটাও 

ওযকফ তঔন থফাভা র্ফকফার্যত কফ না (ফূি র্যওল্পনা নুমায়ী) এফং তাকও থআ ঘক্রান্তওাযী র্ককফ অটও 

ওকয ন্ত্রাী র্ককফ থচর ঔাটাকনা কফ। একথকও মা ফুছা মায় তা র আ র্ভথযা প্রর্ক্ষও র্ঙর এওচন থকাকয়ন্দা 

এফং FBI থফা CIA একচন্ট। 
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ওযাঘীকত অর  ওাকয়দায চনয দঃংফাদ 

 

থমকত ুঅর ওাকয়দা দযযা তাকদয অআর্র্য়া ুকযা র্ফকশ্ব ঙর্িকয় থদয়ায চনয থপান  আন্টাযকনট ফযাফায 

ওযকতন, অকভর্যওান Echelon * তাকদযও ওামিক্রভ ট্রযাও ওযকত এফং তাকদয কনওকওআ অটও ওযকত ক্ষভ 

য়। অটওওতৃকদয এঔন কনকও এঔন র্ফকশ্বয র্ফর্বন্ন প্রাকন্ত ঙর্িকয় থাওা  ওুঔযাত থচরগুকরায ভকধয থমভন 

গুয়ান্তানাকভা থফ, ফাখযাভ, ূফি আঈকযা ,ভযকক্কা, অরকচর্যয়া, চর্িাকনয ওুঔযাত থচরগুকরায ভকধয র্নমিার্তত 

কে।   

*  Echelon   র ভার্ল্ট র্ভর্রয়ন থটযাফাআট র্ফর্ষ্ট ওর্ম্পঈটায র্কস্টভ মা াযা র্ফকশ্বয ফ থপান ওর অয 

আন্টাযকনট এর্টর্বর্ট থযওর্ি ওযায ওাকচ CIA অয থভাাদ (আযাআকরয থকান থকাকয়ন্দা ংস্থা) ফযাফায ওকয। 

মর্দ  কনও অর ওাকয়দা দযকদয অটও ওকয তাকদযকও গুয়ান্তানাকভা থফ‘য ভকতা র্ফকশ্বয র্ফর্বন্ন প্রাকন্ত 

ঙর্িকয় থাওা  ওুঔযাত থচরগুকরায ভকধয ার্িকয় থদয়া কয়র্ঙর, র্ওন্তু অর ওাকয়দায াকত তঔন র্তনর্ট 

ন র্ঙর : 

(১) ওযার্ঘকত থথকও মায়া : ওাযন এঔাকন থমাকাকমাক ওযায অয র্যাঘি ওযায ুর্ফধা অকঙ, র্ওন্তু ফি ভযা 

র ার্ওস্তান যওায অটও ওকয অকভর্যওায় ার্িকয় থদয়ায অঙ্কা থাকও।  

(২) থকাত্রীয় এরাওাগুকরাকত ঘকর মায়া :থকাত্রীয় থরাওগুকরায ক্ষ থথকও অশ্রয় রাকব ওযা মাকফ র্ওন্তু 

থমাকাকমাককয ভাধযভ ঔুফআ দফির।  

(৩) নয থওান থদক ঘকর মায়া : থমাকাকমাককয থথকও র্নযাত্তাকও গুরুত্ত র্দকয়  থফর্যবাকআ র্িতীয় ন 

গ্রণ ওযকরন। নযানযযা ওযাঘী থঙকি র্ফর্বন্ন থদক ঘকর থককরন নতনু থর সতর্য ওযায চনয। ফতিভাকন র্ফকশ্বয 

প্রায় ফ থদকআ অর ওাকয়দায থর অকঙ। 

 

আযাও, ২০০২ 

 

৯০ এয যফতিীকত র্ওঙ ুঅর ওাকয়দা থভম্বায থতাযা থফাযা াাি থথকও ার্ওস্তান, আযান এফং এযয আযাও 

থককরন। তাআ ািাকভয ানওাকর (২০০০ াকরয অক মিন্ত) আযাকও অর ওাকয়দায ঈর্স্থর্ত র্ঙর তকফ 

তাযা ংঔযায় র্ঙর ঔুফ ওভ। 

২০০০ াকরয অককয ফঙযগুকরাকত আযাও যওায অর ওাকয়দাকও আযাকও অশ্রয় গ্রকনয নুভর্ত র্দর এআ 

কতি থম ওঔন থওান থঙাট র্ভকনয প্রকয়াচন িকফ তঔন তাযা থটা ম্পূণি ওযকফ এওর্ত্রত বাকফ এফং এওদর 
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যকও মুেকক্ষকত্র “ফযাফায” ওযকফ না (মা প্রর্ক্স মুে র্ককফ র্যর্ঘত)। ঈবয় দরআ একত তাকদয র্নকচকদয 

াযবাআবাকরয চনয ঈওৃত কফ।   

অকভর্যওা এওকমাকক অপকার্নস্তান  আযাও অক্রভণ (২০০১-০২) ওযায ভাধযকভ তাকদয ভয়  থি ঘয় 

ওযকরা আরার্ভও বুযত্থানকও যার্চত ওযায চনয – মা বর্ফলযকত অকভর্যওায থিসনর্তও র্স্তকত্বয থক্ষকত্র 

প্রঘুয ক্ষর্ত ওযকফ।* 

অকভর্যওা আযাকও প্রকফ ওকয র্ত ল্প ভকয়য ভকধযআ ািাভকও (র্তর্ন প্রওৃতকক্ষ তায র্ওঙ ুওাকঙয ভানুল 

র্দকয় প্রতার্যত কয়র্ঙকরন) ক্ষভতা থথকও র্যকয় ুকযা আযাকওয ঈয ওতৃত্ব স্থান ওযকরা। 

ািাকভয থরাকওযা, মাযা ািাভকও অটও কত থদকঔর্ঙর তাযা AQI (অর ওাকয়দা আন আযাও) এয াকথ থমাক 

র্দকরন। ওাযন তাযা র্ঘন্তা ওযকরন থম আ ভুূকতি তাকদয নয র্ওঙু ওযায থনআ এফং তাযা আযাকওয নতুন র্য়া 

যওায ওতৃও প্রর্তকাধভূরও অক্রভকনয র্ওায কত াকযন। এওভাত্র এটা ওযাটাআ তাকদয চনয র্নযাদ র্ঙর। 
পকর আযাকওয অর ওাকয়দায দয ংঔযা কনও ফৃর্ে থর এফং তাকদয দক্ষতা অয দৃঢ় র । এয পকর অর 

ওাকয়দা আন আযাও অয ঈন্নত, অয ুদক্ষ এফং ুকর্িত ংখটকন র্যনত র । 

র্য়া,ওুযর্দ অয ুর্ন্নকদয রুটাকটয ওাযকন আযাকও অয এওফায র্ফৃঙ্খরা থদঔা থকর, মাযা ক্ষভতায র্কঙ ন্ 

কয় ঙুটর্ঙর। এটা র্ঙর এও ঈকত্তচনাভয় ফস্থা। এভয় অর ওাকয়দা আন আযাও কর্যরা থপাি র্ককফ অর্ফবূিত 

র মাযা র্নর্িত ওযকত থঘকয়র্ঙর থমন অকভর্যওা আযাকওয ম্পদ (থমভন থতর,কযা আতযার্দ) ার্তকয় র্নকত এফং 

অকযওর্ট দারার যওায ফর্কয় র্দকত না াকয। 

ফ অর ওাকয়দা গ্রুকয রক্ষয র ুর্ন্ন ভুর্রভ থদগুকরাকত  স্থায়ীবাকফ থাওা মাকত দারার যওাযযা তাকদয 

চনককনয ঈয র্নমিাতকনয ভাধযকভ ওতৃিত্ব ওযকত এফং নযানয থদকয ওাকঙ ভুর্রভকদয ম্পদগুকরা নাভভাত্র 

ভুকরয থফঁকঘ র্দকত না াকয। এআ স্থায়ীত্ববাকফ থাওায ওাযকন তাকদয ঈকিয চানায য তাকদয াকথ নতনু ুর্ন্ন 

ভুর্রভযা থমাক কফ এফং এয ওাযকন দারার যওায  তাকদয সকনযয র্বতয বয় প্রকফ ওযকত থাকফ,মাযা 

র্ওনা অর ওাকয়দায আফ দযকও থগ্রিায ওযকত ঘায়। 

 অর ওাকয়দায ভকতা ভুচার্দ গ্রুগুকরা থদকয থিনীর্ত থার্ভকয় র্দকত  থদকয েিওাতয এরাওাগুকরাকত 

Sabotage techniques ফযাফায ওযকত াকয থফা থরাওার/ নযানার ার্বি দফির ওযকত Terror techniques 

(থমভন আরাভ র্ফকযাধী র্ফঘাযও তযা ওযা, ুর্র থস্টন, াআকযার্ থফা থতকরয াআরাআন আতযার্দয ক্ষর্ত 

ওযা) ফরম্বন ওযকত াকয মাকত যওাকযয ার্বি অয থিনীর্ত ক্ষর্তয ম্মঔুীন য় এফং র্স্থযতা র্ফযাচ 

ওকয। 
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এআ র্স্থযতা যওাযকও ফভয় বকয়য ভকধয যাঔকফ এফং মঔন র্িও ভয় অকফ তঔন অর ওাকয়দা থ 

থদকয অংর্ও ফা ুকযাটা দঔর ওকয র্নকফ এফং ভুর্রভকদয ম্পদকও আরার্ভও ার্যয়া নুাকয ফযাফায  

ফণ্টন ওযকফ। 

অর ওাকয়দায এআ স্থার্য়কত্বয ওাযকন র্নযী ভানুল  ম্পকদয ক্ষর্তয ম্ভাফনা থাকও। (অধুর্নও মুোফস্থায 

এওর্ট ং র থম ঈবয় কক্ষয ভকধয গুর্রর্ফর্নভকয়য ভয় র্নযী থরাওকদয থগ্রিায ওযা ফাধযতাভূরও, ওাযন 

প্রাঘীনওাকরয মুকেয তুরনায় অধুর্নও মুককয মুেকক্ষকত্র কনও েষ্টতা থদঔা মায়)। অর ওাকয়দায রক্ষয র্নযী 

থফাভর্যও থরাওকদয থওান ক্ষর্ত ওযা এর্িকয় ঘরা, র্ওন্তু ওঔন ওঔন াআ থপ্রাপাআকরয থওান ফযর্ক্ত টাককিট 

ওযায ভকতা থওান ফি রক্ষয থাওকর র্নফামি কয় কি। ফয যফতিী ফঙযগুকরাকত তাযা ভানুকলয ভন চয় 

ওযায চনয ার্ব্ল্ও এরাওাগুকরাকত র্ফকফাযণ না ওযায দকক্ষ থনয়, এভনর্ও াআ থপ্রাপাআকরয টাককিট তযা 

ওযায চনয মর্দ থদর্য ওযকত ঈ তফু। এওাযকনআ আযাকওয তুরনায় র্র্যয়াকত তুরনাভুরওবাকফ অত্মখাতী 

াভরা ওভ থখাটকত থদঔা মায়। 

 

আযাও মুকে প্রাথর্ভও পরতা (২০০২-২০০৬)   

 

আযাও মুকেয প্রথভ ফঙযগুকরাকত অর ওাকয়দা ভার্ওিনীকদয র্ফকক্ষ পরতা চিন ওকয, তাযা ত্রুয র্যফন 

অখাত ওযায চনয আম্প্রবাআর্ এক্সের্ব র্র্বাআ (IED) ফযাফায ওকযন, মা অত্মখাতী াভরায ভয় ফযাফায 

ওযা য়। (ভুচার্দ তায যীকযয াকথ থফাভা র্পট ওকয ত্রুয এরাওাকত ঘকর মান এফং থফাভার্ট র্ফকফার্যত 

ওকযন, একত ত্রুযা ভাযা মায় এফং র্তর্ন র্দ ন)। একক্ষকত্র অর ওাকয়দায দরীর র ূযা ফুরুচ এফং র্ 

ভুর্রকভ ফর্ণিত থআ ফারও অয যাচায খটনা, থমঔাকন ফারওর্ট তায িীকনয স্বাকথি র্নকচকও থস্বোয় ভৃতুযয র্দকও 

থিকর থদয়। এযয খটনাক্রকভ নযানয থরাকওযা মাযা এটা থদকঔ অল্লায ঈয র্ফশ্বা স্থান ওকযর্ঙকরা তাযা 

িীকনয স্বাকথি র্গ্নওুকণ্ড র্নর্ক্ষি র। অল্লাহ্ ওুযঅকন (৮৫ : ১১) ফকরকঙন তাযা “ভা াপরয” চিন ওকযকঙ। 

অক্রভণ ওযায এআ পর ের্ত অপকার্নস্তাকন নতুন প্রচকন্ময তার্রফান  অর ওাকয়দায চনয এক্সকাটি ওযা 

কয়র্ঙকরা।  

আযাও মুকেয প্রথভ বাকক অর ওাকয়দা প্রঘুয পরতা চিন ওকযর্ঙকরা ভার্ওিনীকদয ক্ষর্ত ওযায ভাধযকভ এফং 

ভার্ওিন সনযকদয কনকওআ ভানর্ওবাকফ ফযর্ধগ্রস্ত কয় কির্ঙর (মুোর্বমাকন ভানর্ওবাকফ বয় ায়ায এওটা 

ং) অফ ুভু’অফ অর চাযওাআ এয ত্রুয র্যকেকদয এওর্ট র্বর্র্ থদকঔ মা আন্টাযকনকট ঙর্িকয় থদয়া 

কয়র্ঙকরা।  
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আযাও মুকে অর  ওাকয়দায ৩ র্ট ফি বুর   

 

২০০৬ াকরয কয ফস্থা ুকযাুর্য র্যফতিন কয় মায় অর ওাকয়দায ৩ র্ট ফি ধযকনয বুকরয ওাযকন মা থথকও 

বর্ফলযকত অর ওাকয়দা গ্রুগুকরা র্ক্ষা রাব ওযকত াযকফ এফং বুকরয ুনযাফরৃ্ত্ত না য়ায চনয রক্ষয যাঔকফ। 

(১) তাযা থঔানওায চনককনয ভন চয় না ওকযআ তাকদয ফযাাকয ওকিাযতা ফরম্বন ওকযর্ঙকরন। এয ভকধয 

এওর্ট র ভর্রাকদযকও আরার্ভও র্নয়ভ নুমায়ী ওাি (র্চরফাফ) িাকনায চনয তাযা তাকদযকও থচায 

ওকযর্ঙকরন, মাকত থরাকওযা তা না িায ওাযকন তাকদয র্দকও ঔাযা দৃর্ষ্টকত না তাওায়। 

(২) থমফ থকাত্রীয় থনতা অকভর্যওান সনযকদয াাময ওকযর্ঙকরা তাকদয তযা ওযা, এয পকর আ থকাকত্রয 

থরাকওযা অর ওাকয়দাকও খৃণা ওযকত শুরু ওযকরা এফং তাকদয র্ফরুকে ফস্থান র্নর 

(৩) অর ওাকয়দা আন আযাকওয ফ থভম্বায আযার্ও র্ঙর না ফযং থৌর্দ অযকফয র্ওঙ ুভুর্রভ র্ঙর মাযা অর 

ওাকয়দাকত থমাক র্দকয়র্ঙকরা, অর ওাকয়দায এআ থৌর্দ থভম্বাযকদয থদকঔ কনও থরাও ভকন ওযকরা এর্ট র্নিয়আ 

থওান ঘক্রান্ত (তাযা ভকন ওকযর্ঙকরা থৌর্দ অযফ চাতীকত থওান ঈকিকয আযাকও অক্রভকণয চনয ভানুল ািাকে 

এফং তাযা এটাকও থঢকও যাঔায চনয ধভিীয় থলাকান ফযাফায ওযকঙ)। 

এআ র্তনর্ট কয়ন্ট র্যর্স্থর্ত ুকযাুর্য র্যফতিন ওকয র্দর এফং থমফ থকাত্র অর ওাকয়য ভথিও র্ঙর তাযা অর 

ওাকয়দায র্ফকক্ষ ঘকর থকর। 

 

পরাপর : চাকযণ র্যলদ এফং “আযাকওয ন্তাকনযা” 

 

অকভর্যওা নতনু থওৌর ফরম্বন ওযকরা। তাযা প্রর্তর্ট থকাকত্রয প্রর্তর্ট থরাকওয র্ঙকন ভার্ও ৩০০ র্রায ফযয় 

ওযকরা অর ওাকয়দা আন আযাকওয র্ফরুকে মুে ওযায চনয। একত অর ওাকয়দা আন আযাকওয াকথ থাওা (২০০২-

২০০৬) াচায থরাকওযা িাৎ তাকদয র্দও র্যফতিন ওকয থপরর। তাকদযকও চাকযণ র্যলদ ফা আযাকওয ন্তান 

র্ককফ র্াওা ত। অঘভওা থভাি খুযান এআ দরর্ট (একত কনও ুর্ন্ন ভুর্রভ র্ঙর) তাকদয এআ ওাকচয 

ভাধযকভ অর ওাকয়দা আযাকও থমফ পরতা চিন ওকযর্ঙকরা তায ফআ থবকগ ঘুযভায ওকয র্দর। 

এযয নূয ভার্রর্ওয র্য়া যওায অকভর্যওা যওাকযয াাময র্নকয় থঔনাওায ংঔযারখু ুর্ন্নকদয ঈয 

র্নমিাতন ওযা শুরু ওকয র্দর এফং তা অচ মিন্ত ঘরকঙ। থমফ ুর্ন্ন অর ওাকয়দা আন আযাও থথকও ভুঔ র্পর্যকয় 

র্নকয়র্ঙর তাযা তাকদয থআ বুকরয চনয ঘযভবাকফ নুতি থফাধ ওযকরা। 



56 
 

এআ খটনা থমন আযাকও খটা আর্তাকয ুনযাফৃর্ত্ত। মাযা আযার্ও চনকণকও াাময ওযকত ঘায়, দঃঔচনওবাকফ 

তাকদয াকথআ আযার্ও চনকণ র্ফশ্বাখাতওতা ওকয। এআ র্ক্ষা ায়া মায় আরাভ ূফিও ার্িয়ান াার্নও 

যাচয, অরী (যা.) এফং ওাযফারায় হুাআন (যা.) এয াকথ ংখর্টত খটনা থথকও, এফং তাযা যফতিীকত অর 

ওাকয়দায াকথ র্ফশ্বাখাতওতা ওকয, মর্দ যফতিীকত তাযা তাকদয বুর ফুছকত থকয নুতি কয়র্ঙকরা। 

এআ ভয়টাকত (২০১২) আরার্ভও থস্টট প আযাও (ISI, অর ওাকয়দায াকথ খর্নস্থ ম্পওি মুক্ত) ভার্ওিন সনয 

প্রতযাায ওযায য থঔানওায র্য়া যওাকযয র্ফরুকে মুে শুরু ওকযকঙ। তাকদয রক্ষয র যওাযকও দফির 

ওকয থদয়ায চনয ন্তখিাত ওযা এফং মুকে ঘুর্ক্তওাযী বািাকট সনযকদয টাককিট ওযা (মাকদযকও থদকয র্যফকতি 

ৎ র্ওঙু ধনী ফযফায়ীকদয চনয মুকে রিফায ঈকিকয বািা ওযা য় )  
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ধযায় ৫ – নতনু ফন্ ু(২০০৫-২০১২) 
 

অর ওাকয়দায নতুন ফন্ ু: ার্ওস্তার্ন তার্রফান (২০০২-২০০৬ +)   

 

 

ার্ওভুল্লা থভুদ 

 

াভা এফং তায াথীযা ার্ওস্তাকন প্রকফ ওযায য অর ওাকয়দায ভতাদি প্রঘাকযয চনয কনওকও র্ফকশ্বয 

র্ফর্বন্ন ঞ্চকর ার্িকয় থদয়া কয়র্ঙকরা। 

অকভর্যওা াভা অয াথীকদয ার্ওস্তাকন প্রকফকয ফযাাকয এফায ুকযাুর্য কঘতন র্ঙর। এযয তাযা দর্ট 

টাককিট র্িও ওযকরা – অপকার্নস্তাকনয াাকি তার্রফান থনতৃত্ব এফং ার্ওস্তান ফর্িাকয অর ওাকয়দা থনততৃ্ব। 
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অকভর্যওা নতনু এও থটওনরর্চ ফযাফায ওযা শুরু ওযকরা –র্প্রকর্টয থরান, এর্ট এওর্ট র্যকভাট ওকন্ট্রার িাযা 

র্নয়র্ন্ত্রত ভানফর্ফীন র্ফভান, মা অকভর্যওা থথকও র্নয়ন্ত্রন ওযা য়, এর্ট গুিঘয র্ককফ ফযাফায ওযা মায় এফং 

র্নর্দিষ্ট থওান টাককিকট র্ভাআর র্নকক্ষ ওযকত াকয। 

অকভর্যওা ার্ওস্তান ফর্িাকযয ঈয এযয থথকও থরান র্যঘারনা ওযত এফং ফর্িাকয ফর্স্থত অর ওাকয়দা 

থনতাকদয টাককিট ওযত। অর ওাকয়দায ফ থভম্বাযকদয এও চায়কায় ফস্থান ওযায র্ফদ থচকন শুধুভাত্র র্ওঙ ু

থভম্বায ফর্িায একরওাকত থথকও থককরন। এআ থথকও মায়া অর ওাকয়দা দযযা স্থানীয় থকাত্রগুকরায াকথ 

ফন্তু্ব স্থান ওযকরন এফং তাকদয ভতাদি প্রঘায ওযকরন, তাযা তাকদয ভথিওকদয াকথ কর্যরা মুেকওৌর  

থটওনরর্চ অআর্র্য়া থয়ায ওযকরন। অর ওাকয়দায এআ নতনু ভথিওযা যফতিীকত TTP (থতযাও আ তার্রফান 

ার্ওস্তান, ংকক্ষক র্ট র্ট র্) নাকভ র্যর্ঘত য়। থভুদ থকাকত্রয থরাকওযা থনতা র্ককফ র্নফিার্ঘত য় –

অফদল্লা থভুদ,ফাআতলু্লা থভুদ এফং ফতিভান থনতা (এআ ফআর্ট র্রঔায ভয় মিন্ত - ২০১২) ার্ওভুল্লা 

থভুদ – এও াী মুফও। থভুদকদয াকথ যার্য়ায র্ফরুকে ৮০ „য দকও র্চাকদয ভয় থথকওআ অর 

ওাকয়দা  তার্রফানকদয বার ম্পওি র্ঙর। 

ফন্তু্ব র্ফস্তৃর্ত অয র্ক্ত ফৃর্েয রকক্ষ তাযা স্থানীয় থকাত্রগুকরায াকথ এওকত্র ওাচ ওযকরন। 

অর ওাকয়দায চনয এযা ার্ওস্তাকন কনও ফি াকাটি র। অর ওাকয়দা ফুছকত াযর্ঙর মর্দ 

অপকার্নস্তাকনয তার্রফানযা ওঔন াকযয ভুকঔাভুর্ঔ য় এফং অকভর্যওায াকথ ার্ন্তঘুর্ক্তয র্দকও ছুকও কি 

তঔন অর ওাকয়দায াকত ার্ওস্তাকনয তার্রফান থাওায ওাযকন তাযা তাকদযকও এফং তাকদয ভতাদিকও যক্ষা 

ওযকত াযকফ। 

ার্ওস্তাকনয ফর্িাকয তীব্র থরান াভরায ভয়টাকত এভন এও স্থাকন অত্মককান ওকযর্ঙকরন থম দআ- এওচন 

ঙািা থওান ভানুল চানত না র্তর্ন থওাথায় অকঙন। াভা থঔন থথকওআ র্নবিযকমাকয দযকদয ভাধযকভ র্ঘর্ি 

র্দকয় অর ওাকয়দায ফার্ও দযকদয ওাকঙ তায ভযাকচ ািাকতন। তায ফস্থান মাকত নাক্ত ওযা না মায় থ 

চনয র্তর্ন থপান ফা আন্টাযকনট ফযাফায ওযকতন না। তায থআ থাওায স্থান র্ঙর ার্ওস্তাকনয যাকফাটাফাদ, এর্ট 

এওর্ট ান্ত  ভধযর্ফত্তকদয য, থওঈ ভকন ওযকত াযকফ না থম এঔাকনআ এওচন অদর্িও ফি থনতা যকয়কঙন। 
র্তর্ন অপকার্নস্তাকনয গুা থথকও দ্রুত তায স্ত্রী থঙকর-থভকয়  নার্তনাতর্ন  ঘকর র্ককয়র্ঙকরন ৩-৪ তরায এও 

র্ফর্র্ল্ংকয়। 
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াও – অকভর্যওা সভত্রীয র্ফরুকে মুে 

 

ার্ওস্তাকনয াকথ অকভর্যওায ভচফুত সভত্রীত্ব স্থান র। অকভর্যওা ার্ওস্তান অর্ভিকও তীব্রবাকফ ঘা র্দকত 

থাওর ার্ওস্তান অয অপকার্নস্তাকন থাওা তার্রফানকও অক্রভণ ওযকত। 

১৯৯০ এয র্দকও ার্ওস্তান অপকার্নস্তাকনয তার্রফানকও যাটাও ওযায ফযাাযর্ট ঙন্দ ওযত না এফং 

অপকান অয ফর্িাকযয থকাত্রীয় থরাকওযা ার্ওস্তাকন যাটাও ওযা ঙন্দ ওযত না। ঈবয় ক্ষআ একও যকও 

র্নযাদ এরাওা র্ককফ ফযাফায ওযত ওাযন ঈবয়আ ভুর্রভ ংঔযাকর্যষ্ঠ বুর্ভ র্ঙর এফং ার্ওস্তান এ থথকও 

র্নযাত্তা থফাধ ওযত এফং তাকদয অর থপাওা র্ঙর আর্ন্ডয়ায র্ফরুকে র্নকচকদয প্রর্তকযাকধ ফ যওকভয  

কফিাচ্চ থঘষ্টা ওযা। অপকান তার্রফানযা ার্ওস্তাকনয ভকতা এওর্ট প্রর্তকফী থকয় ঔুী কয়র্ঙকরা। 

র্ওন্তু ৯/১১ এয য অকভর্যওা ার্ওস্তানকও অর্থিও াাময (মাকও খুল ফরা য়)  ঘা র্দকয়র্ঙকরা ফর্িাকয 

অশ্রয় থনয়া অর ওাকয়দায ভুর্রভকদয র্ফরুকে মুে ওযায চনয। এটা ওযায ফযাাকয ার্ওস্তান থভাকট ঔুী 

র্ঙর না এফং তাযা থঙাটঔাকটা র্ওঙ ুযাটাও ভঞ্চার্য়ত ওকযর্ঙকরা মাকত তাযা অকভর্যওাকও ফরকত াকয তাযা এআ 

ফযাাকয র্ওঙুটা পর কয়কঙ। কনও ভয়আ ার্ওস্তার্ন অর্ভি ফর্িাকযয থকাত্রগুকরাকও াভরায অকক ফন্ুত্বভূরও 

ূফিাবা র্দত থম তাযা থওান থওান স্থাকন াভরা ভঞ্চার্য়ত ওযকত মাকে, মাকত থকাত্রগুকরা অকক থথকও প্রস্তুর্ত 

র্নকয় যাঔকত াকয। র্ওন্তু অকভর্যওায াকথ ার্ওস্তাকনয এআ প্রতাযনায ওথা চানায য অকভর্যওা ার্ওস্তাকনয 

ঈয অয তীব্র ঘা র্দকত থাকও এফং আ ফন্ুত্বূণি ম্পকওি পাটর ধকয। 

অকভর্যওা ার্ওস্তার্ন থনাফার্নীয র্ঙকন অয থি ঔযঘ ওযকরা এফং তাকদযকও এওর্দকও কথিয প্রকরাবন 

র্দর অয নযর্দকও মুকেয বয় থদঔাকরা। াযকবচ ওায়ার্ন (ঘযভ ঈগ্র এফং অকভর্যওান্থী) থচনাকযর র্ককফ 

অায য মঔন থ অর্ভি ওভযাকন্ডয ওকন্ট্রার াকত থর,তঔন থথকও তার্রফাকনয াকথ ার্ওস্তার্ন অর্ভিয 

ম্পওি ঔাযা কত রাককরা। থ থকাত্রীয় এরাওাগুকরাকত র্নযী থরাওকদয তযা ওযকত রাককরা এফং একত 

ফয অর ওাকয়দায াকথ থকাত্রগুকরায এওতা অয দৃঢ় র। এর্ট থআ ভকয় খটনা মঔন কনও অর 

ওাকয়দা থভম্বাযযা ওযাঘীকত অটও কয়র্ঙকরা এফং তাকদযকও ার্ওস্তান, ফাগ্রাভ,গুয়ান্তানাকভা থফ„য ভকতা থকান 

টঘিায থরগুকরাকত র্নকয় মায়া কয়র্ঙকরা, থমঔাকন তাকদযকও র্ফর্বন্ন ঈাকয় টঘিায ওযা কয়র্ঙকরা (ঙাকদ 

ছুর্রকয় যাঔা, ঘাফুও ভাযা, ঙুর্য র্দকয় যীকযয র্ফর্বন্ন ঙ্গ –প্রতযঙ্গ ওাটা, ভানর্ও টঘিায, র্যফাকযয দযকদয 

ধলিণ  তযায বয় থদঔাকনা আতযার্দ)।  

এয পকর অর ওাকয়দা এফং থকাত্রগুকরায (াও-অপকান তার্রফান) ভকধয ার্ওস্তাকনয প্রর্ত খৃণা অয থফকি 

থকর। র্ওন্তু এআ ফযাাকয তার্রফানযা াও-অকভর্যওা র্ভত্রফার্নীকও অক্রভণ ওযকত বয় থর থম তাযা ভুর্রভ 

অর্ভিকও তযা ওযকত মাকে। 

অর ওাকয়দা তাকদযকও এ ফযাাযর্ট র্যষ্কায ওযায চনয ওুযঅকনয এআ অয়াতর্ট ভকন ওর্যকয় র্দকরন : 
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“ থ আভানদাযকণ, আহুর্দ  র্িস্টানকদয থতাভযা ফন্ ুর্ককফ গ্রণ ওয না, তাযা একও কযয র্ফন্,ু এফং 

থতাভাকদয ভকধয থওঈ মর্দ তাকদয ওাঈকও ফন্ ুর্ককফ গ্রণ ওয তকফ থ তাকদয ন্তবুিক্ত কফ।” (ূযা 

ভার্য়দা, ৫ : ৫১) 

অর ওাকয়দা এআ অয়াতকও দরীর র্ককফ গ্রণ ওকয এটা প্রভাণ ওযকত থঘকয়র্ঙর থম অভার্যওান র্িস্টান অয 

নযাকটা ফার্নীকও (মাযা প্রধানত র্িস্টান এফং প্রায়আ চায়র্নস্ট আহুর্দকদয অকদ  র্দওর্নকদিনায় তাকদয র্দকয় 

মুে র্যঘার্রত য়)। এঙািা তাযা এভন র্ওঙু ভুর্রভকদয র্ফরুকে মুে ওযর্ঙকরা মাযা আরার্ভও ার্যয়াকও 

প্রর্তষ্ঠা ওযকত ঘার্ের – এটা ফকঘকয় চখনযতভ যাধ। 

র্ওন্তু তার্রফানযা এআ ফযাাকয এযয কন্দক র্ঙকরন মতক্ষণ না মিন্ত তাযা ফুছকত থকযর্ঙকরন থম এআ 

ার্ওস্তান অর্ভি তাকদয িীনকও থওৌতুও র্ককফ র্নকয়র্ঙর এফং র্ফর্বন্ন র্নওৃষ্ট ঈাকয় তাকদয বাআকদযকও থচকর 

র্নমিাতন ওযর্ঙকরা। 

অফ ুভাযয়ান অর-ুর্য র্ঙকরন এও অপকান-অযফ। এওফায তাকও ফা থঘওকয়কন্ট থাভান র। থম তাকও 

থার্ভকয়র্ঙকরা থ এওচন অপকান অর্ভি থকট্রার র্ঙর। র্তর্ন তায স্ত্র ঈঁঘ ুওকয ফরকরন থম র্তর্ন এওচন 

ভুচার্দ। তাযা তাকও থঙকি র্দকয় তায র্দকও তার্ওকয় াকরা এফং তাকও থগ্রিাকযয চনয প্রস্তুত র, র্ওন্তু র্তর্ন 

গুর্র ওকযনর্ন এআ বকয় থম তাযা ভুর্রভ এফং এচনয তাকও র্ফঘায র্দফক অল্লা‟য ওাকঙ চফাফ র্দকত কফ। 
তাযা তাকও ধায়া ওযকরা এফং র্ঙন থথকও গুর্র ওকয তযা ওযকরা। র্িভা সনযযা একত ঔুী কয় তাকদয 

থভকর্র র্দকয় ুযস্কৃত ওযকরা। এআ খটনায য স্থানীয় থরাকওযা প্রঘণ্ড যওভ থযকক থকর এফং তাযা আ এরাওায 

ফ অর্ভি থকট্রার  অর্ভি ফযাওঅ ধ্বং ওকয র্দর। 

ার্দও নাকভয অকযওচন ভুচার্দ, র্মর্ন র্ধওৃত ওাশ্মীকযয চনয ার্ওস্তার্ন অর্ভিকও াাময ওযায চনয 

এওকত্র মুে ওকযর্ঙকরন,র্ওন্তু মঔন র্তর্ন অপকান তার্রফানকদয াাময ওযায চনয অপকার্নস্তাকন র্চযত ওকয 

থমকত ঘাআকরন তঔন ার্ওস্তার্ন ISI (থকান থকাকয়ন্দা ংস্থা) তাকও গ্রিায ওযকরা। তাযা তায এও াত থফঁকধ 

ছুর্রকয় যাঔর এফং ঙুর্য র্দকয় তায াকয় তাযওা র্ঘহ্ন থঔাদাআ ওকয র্দর। র্তর্ন ফুছকত াযকরন থম প্রওৃতকক্ষ 

ার্ওস্তার্ন অর্ভি আরাকভয ত্রু মাযা ওাশ্মীকযয ভুচার্দকদযকও িীকনয (আরাকভয) ওাযকন নয় ফযং নয থওান 

ঈকিকয ফযাফায ওকযর্ঙকরা। থচকর থাওায ভয় র্তর্ন একদয ঘযভ র্নমিাতন  প্রওৃত থঘাযা (র্ফকল ওকয 

ভুচার্দকদয র্ফরুকে একদয অঘযণ) থদকঔর্ঙকরন, তাআ র্তর্ন থচর থথকও থফয কয় তাকদয র্ফরুকে র্চাদ ওযকত 

থঘকয়র্ঙকরন। 

এআ খটনাগুকরা তার্রফান দযকদয থকাত্রীয় থমাো থথকও অর ওাকয়দায বাফাদিীকত র্যনত ওকয এফং এয 

রক্ষয  ঈকিকযয ওাকঙ র্নকচকদয ম্পৃক্ত ওকয। অকভর্যওায াকথ ার্ওস্তাকনয এআ ার্ফও সভত্রীত্ব তার্রফান 

থমাোকদয এওর্ট নতুন থচনাকযন সতযী ওকয মাযা র্ওনা অকভর্যওা  তায ফন্ুকদয অয তীব্র র্ফকযার্ধতা 
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ওকয, বর্ফলযকত থমকওান ার্ন্ত ঘুর্ক্তয ম্ভাফনা প্রতযাঔযান ওকয এফং ার্ওস্তান যওাযকও ঘা থদয় থকাত্রীয় 

মুকেয র্যফকতি চীফকনয ঈকিয র্ককফ অকভর্যওায স্বাকথিয র্ফরুকে রিাআ ওযকত। 
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অর  ওাকয়দা এফং তার্রফাকনয যফতিী প্রচন্ম 

 

াভা র্ফন রাকদন এফং অফদল্লা অমমাভ ওতৃও থতাযা থফাযা াাকি (১৯৮০-২০০৪) কর্িত প্রাথর্ভও অর 

ওাকয়দা ভধযর্ফত্ত অযফ  ভুর্রভ র্নকয় কিন ওযা কয়র্ঙকরা মাযা প্রধানত আর্ঞ্জর্নয়ার্যং,থভর্র্র্ন, আওনর্ভক্স 

আতযার্দ র্ফলয় র্নকয় থরঔািা ওযকতন। তাযা র্ঙকরন র্র্ক্ষত এফং ুন্দয বর্ফলযকতয অা ওযকতন। র্ওন্তু তাযা 

এয থথকও ফি থওান রকক্ষ থিাৎ অল্লায িীনকও প্রর্তষ্ঠা ওযায চনয অর ওাকয়দায় থমাক র্দকয়র্ঙকরন। 

অর ওাকয়দা  তার্রফাকনয নতনু প্রচন্ম (২০০৫-২০১২ +) ভধযর্ফত্ত ভুর্রভ র্যফাকযয মুফও। র্ওন্তু তাযা 

ূফিফতিী প্রচকন্ময তুরনায় অয থফী র্ফদচনও  থটওনরর্চওযারী এর্ককয়। 

 

ুযকনা এফং নতুন প্রচন্ম এয তুরনা 

 

(১) ুযকনা প্রচকন্ময তার্রফানযা প্রায়আ ার্ওস্তার্ন অর্ভিয াকথ ফন্বুাফান্ন অঘযণ ওযত এটা ভকন ওকয থম 

তাযা ভুর্রভ এফং তাকদয থওান ক্ষর্ত ওযকফ না। (ওাযন যার্য়ায র্ফযকে র্চাকদয ভয় ার্ওস্তার্ন যওায 

অপকান তার্রফানকদয াাময ওকযর্ঙকরা)। 

নতনু প্রচকন্ময তার্রফানযা ার্ওস্তার্ন এফং র্িভা অর্ভিয র্নষ্ঠুযতা থদঔকঙ এফং ফুছকত থকির্ঙর তাকদয 

র্ফশ্বস্ততায ফযাাকয। এর্ট ফুিফতিী প্রচকন্ময তুরনায় তাকদয অয থফী ঘযভন্থী  ওযকরা।  

(২) নতুন প্রচকন্ময তার্রফানযকদয ুযকনা প্রচকন্ময তার্রফানকদয তুরনায় অর ওাকয়দায ভতাদি অয থফী 

ওকয থদঔা মায়। ুযকনা প্রচকন্ময তার্রফানকদয ঈকিয র্ঙর এওর্ট নযানার একচন্ডা ( স্থানীয় থকাত্রগুকরা র্নকয় 

), র্ওন্তু নতুন প্রচকন্ময তার্রফানকদয একচন্ডা র থলাফার ওাযন তাযা চাতীয় ফা থকাত্রীয় র্যঘকয়য থথকও 

ভুর্রভ র্যঘয়কওআ প্রাধানয থদয়, মর্দ এটায চনয তাকদয থকাকত্রয থনতায ওথা র্ফযীকত থমকত য়। অর 

ওাকয়দায চনয এর্ট ওকয়ও ধা এর্ককয় চায়া মাকদয তবাক নুকত ওভান্ডায দযওায। 

(৩) থটওনরর্চওযার র্স্ককরয ঈন্নর্তাধন: ুযকনা প্রচকন্ময তার্রফাকনয তুরনায় নতনু প্রচন্ম ফাস্তফধভিী প্রমুর্ক্তয 

ফযাাকয অয ঈন্মকু্ত, এটা প্রধানত এচনয থম এঔন আন্টাযকনট  ফাধ তকথযয মুক। 

অর ওাকয়দায াকথ তাযা থভায ওাযকন েষ্টবাকফআ তাকদয ভকধয কতানুকর্তও দৃর্ষ্টবর্ঙ্গ র্যফতিন কত থদঔা 

মায়, এআ থমভন ুযকনা প্রচকন্ময তার্রফাকনয তুরনায় নতুন প্রচকন্ময তার্রফাকনয ভকধয অত্মখাতী াভরা কনও 

থফী কত থদঔা মায়, মা র্ওনা ুযনকদয ওাকঙ ওল্পনীয় র্ঙর। 
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াযভভি র্ককফ ফরা মায়, নতনু প্রচকন্ময তার্রফান এফং অর ওাকয়দা অয াী, ুকযা র্ফকশ্ব ংঔযায় অয 

কনও ফি, প্রমুর্ক্তকত থক্ষকত্র ফাস্তফধভিী, অদর্িওবাকফ অয থফী দদিভনীয় কয়কঙ  এফং ফতিভাকন তাকদয 

এওর্ট অন্তচিার্তও একচন্ডা অকঙ – থটা র চায়র্নস্টকদয ওাঙ থথকও থচরুচাকরভ ুনরুোয ওযা এফং 

র্ঔরাপা প্রর্তষ্ঠা ওযা। 

এফ র্ওঙ ুফাস্তফায়ন ওযা থথকও তাকদয থযাধ ওযা থমত শুধু এওটা ফক্তফয র্দকয় –াভাকও থদঔা ভাত্রআ র্ফভান 

াভরা ঘরকফ (৯/১১ এয ূকফি)। র্ওন্তু থরাব থমন ওকয়ওচন প্রবাফারী ফযর্ক্তকদযকও থকয় ফর, অয অচ 

মুক্তযাকষ্ট্রয চনয থআ বুকরয ভাশুর থদয়া প্রায় ম্ভফ মায পরাপর র অচকওয ক্রভফধিভান র্ট্রর্রয়ন র্রায 

ঊণ। 

ুযকনা প্রচন্ম এফং নতনু প্রচকন্ময তার্রফান ওভান্ডায 

 

ুযকনা প্রচন্ম 

কি ফয় : ৩৫ 

বালা : ত,ু দার্য, ঈদি, াভানয অযফী 

দক্ষতা : ঘালাফাদ, থকর্যরা মুকেয ুযকনা থওৌর 

রক্ষয :  অপকার্নস্তানকও দঔরদার্যত্ব থথকও যক্ষা ওকয এওর্ট আরার্ভও আভাযত প্রর্তষ্ঠা ওযা। 

অনকুতয : থভাল্লা ভয (অপকার্নস্তাকন আরার্ভও আভাযত প্রর্তষ্ঠায চনয) এফং থকাকত্রয প্রর্ত (ভথিকনয চনয) 

 

নতনু প্রচন্ম 

কি ফয় : ২৫  

বালা : অযফী, আংকযচী, ঈদি, থাত ু, দার্য 

দক্ষতা : থকর্যরা মুকেয অধুর্নও মুে থওৌর, স্ত্র ম্পকওি অয র্বজ্ঞ এফং থফাভা সতর্যকত ক্ষভ। 

রক্ষয :  এওর্ট অন্তচিার্তও একচন্ডা, প্রথকভ অপকার্নস্তান ভুক্ত ওযা এফং চায়র্নস্টকদয ওাঙ থথকও থচরুচাকরভ 

ভুক্ত ওকয র্ফশ্বফযাী র্ঔরাপা প্রর্তর্ষ্ঠত ওযায অক মিন্ত র্চাদ ঘার্রকয় মায়া। 

অনকুতয : থভাল্লা ভয  অর ওাকয়দায ভতাদকিয প্রর্ত। 
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অপকার্নস্তাকন অকভর্যওায থনতৃকত্ব মুে শুরু য়ায য থথকও কর্িত অর  ওাকয়দায াঔাভূ 

 

 (থফর্যবাকআ ২০০৫ এয কয কিন ওযা য় র্ওন্তু ূফিফতিী ফঙযগুকরাকত থর্কবর ওযা য়) 

 

AQAP, আকয়কভনর্বর্ত্তও (অর ওাকয়দা আন এযার্ফও থর্ননুরা) এর্ট এআ ভুূকতি (২০১২) ুকযা র্ফকশ্ব ঙর্িকয় 

থাওা অর ওাকয়দা াঔাগুরয ভকধয ফকঘকয় র্ক্তারী। তাযা আকয়কভকনয অর্ফয়ান প্রকদ র্নয়ন্ত্রন ওকয 

থঔাকন আরার্ভও ার্যয়া প্রর্তষ্ঠা ওকযকঙন। তাযাআ আংকযর্চকত ঙাাকনা আোয়ায ভযাকার্চন শুরু ওকযন 

এফং আংকযর্চকত থরওঘায র্দকয় ুকযা র্ফকশ্বয নচয ওািা থরওঘাযায অকনায়ায অর অরার্ও তাকদয াকথ 

মুক্ত র্ঙকরন, র্মর্ন ওকয়ও ফঙয অকক আকয়কভকন থরান াভরায় ীদ ন। 

আরার্ভও থস্টট প আযাও (ISI): এর্ট AQI (অর ওাকয়দা আযাও) এয নতনু ংস্কযণ, আযার্ও অর ওাকয়দা 

দযযা এর্ট র্যঘারনা ওযকঙন। ভার্ওিনীযা আযাও তযাককয য এর্ট অয ওামিওয য়। 

অর ওাকয়দা আরার্ভও ভাকর্যফ (AQIM) : ভযকক্কা, অরকচর্যয়া, র্তঈকনর্য়া এফং প্রর্তকফী ভুর্রভ থদগুর 

র্নকয় এর্ট কিন ওযা কয়কঙ, মা াাযা ভরুবুর্ভকত ফর্স্থত। AQIM আঈকযাক প্রকফ ওকযকঙ এফং ফ্রাকে 

এয াভানয র্ওঙুটা প্রবাফ যকয়কঙ (থমকত ুআরার্ভও ভাকর্যকফয ন্তবুিক্ত থদগুকরা থথকও অযফযা ফ্রাকে 

র্ককয়র্ঙকরা )। 

অর াফাফ (মুফকওযা) : থাভার্রয়া এফং অর্ফ্রওা। 

থফাকওা াযাভ (র্িভা চীফন ফযফস্থা াযাভ) : অর্ফ্রওায নাআকচর্যয়া। 

অনায অর িীন (িীকনয াামযওাযী ) : ভার্র। 

অর ওাকয়দা থন্ট্রার :   এর্ট াও-অপকান ফর্িাকয ফর্স্থত, র্ওন্তু ভুর দযযা জ্ঞাত। 

তার্রফান (অপকার্নস্তান) : এঔন থভাল্লা ভকযয থনতৃকত্বয ধীকন। 

থতযাও আ তার্রফান ার্ওস্তান (TTP) : ার্ওভুল্লা থভুকদয থনতৃকত্ব 

চাফাত অর নুযা (র্ফচকয়য ভুঔ) :আরার্ভও থস্টট প আযাকওয অভীয অফ ুফওয অর ফাকদার্দ র্র্যয়াকত 

ভুর্রভকদয াাময ওযায চনয ISI এয প্রায় কধিও ম্পদ র্দকয় চাফাত অর নুযা কিন ওকযন। র্তর্ন এয 

অভীয র্ককফ অফ ুভুাম্মাদ অর গুরার্নকও ভকনানীত ওকযন। র্র্যয়ায মুকে এর্টআ ফকঘকয় বার কস্ত্র র্জ্জত 

এফং মুে  কর্যরা মুেকওৌকর াযদিী ভুচার্দ গ্রু।র্র্যয়ায মুকে এআ গ্রুকয ার্ওতা, দক্ষতা  

মুেকওৌকরয চনয এয ঈয আরাভন্থীকদয অস্থা থকয়কঙ। 



65 
 

আরার্ভও ভুবকভন্ট প ঈচকফর্ওস্তান (IMU) : এয রক্ষয র আরার্ভও ান ফযফস্থা র্পর্যকয় অনায ভাধযকভ 

ঈচকফর্ওস্তাকনয তযাঘাযী ান ফযফস্থা ার্যত ওযা। এয ভুর দযযা াও-অপকান ফর্িাকয ফস্থান 

ওযকঙ। 

রস্কয আ তার্য়যফা (LeT) : ার্ওস্তাকনয এআ ভুচার্র্দন গ্রু ২০০৮ এ ভুম্বাআ যাটাকও চর্িত র্ঙর। আর্ন্ডয়াকত 

তাকদয থর অকঙ। 

র্ফকশ্বয র্ফর্বন্ন থদক এভন কনও ভুচার্দ গ্রু ফা থর অকঙ, মা এর্ন্ট-আরার্ভকদয চনয বীর্তচনও ফযাায। 
তাকদয কনকওআ খুভন্ত থর র্ককফ ফস্থান ওযকফ মতক্ষণ মিন্ত না র্িও ভয়র্ট অক। 
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ধযায় ৬ : র্ফশ্বফযাী ণয যফযা  রুট ফকযাধ (২০০৬+) 

 

দুয অফ ুফাীয 

 

অফ ুফাীয (যাঃ) ভক্কা এফং ভর্দনায ভাকছয ভরুবূর্ভকত ফক অকঙন । র্তর্ন ভক্কায ওাকপযকদয র্নমিাতন থথকও 

র্রকয়কঙন এফং থমকত ুভর্দনায ভুরভানকদয াকথ এওর্ট ার্ন্ত ঘুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত কমর্ঙর (হুদায়র্ফয়া) 

ভক্কাফাীকদয াকথ - তাআ র্তর্ন ভার্দনায় থমকত াযকফন না । তাযয র্তর্ন ভক্কা থথকও অকত এওর্ট  ফার্ণর্চযও 

ভরুওাকপরা থদকঔ এওর্ট থওৌর অকটন, থমকত ুতায াকথ ভক্কাফাীয মুোফস্থা ঘরর্ঙর  - র্তর্ন তাকদয 

ফার্ণর্চযও ওাকপরা তর্ওিত অক্রভণ ওকযন এফং ওাকপরা থথকও প্রাি ম্পদ র্নকচয ওাকঙ থযকঔ থদন  ।  নুরূ 

ওাচ ফাযফায ওযকত থাওায ওাযকণ ভক্কায ওাকপযকদয ওাকঙ র্তর্ন ভূতিভান অতকঙ্ক র্যনত কয়র্ঙকরন ।  ঈদ্ভূত 

র্যর্স্থর্ত াভরাকনায চকনয তাযা নফী ভুাম্মদ (া:) ওাকঙ  অফ ুফাীয এফং তায থঙাট স্ত্রধাযী  দরর্টকও 

অক্রভণ ফন্ ওযায অকদ র্দকত র্ভনর্ত ওকযর্ঙর । ওরুণাভম যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) 

অফ ুফাীযকও অক্রভণ গুর্টকয় র্নকত ফকরর্ঙকরন । 

র্িতীম ধাক থম কথ অপকার্নস্তান  নযাকটায যদ  ভারাভার অা মায়া ওকয, থ  কথ র্িভা থনতৃত্বাধীন 

ফার্নীয যদ যফযা রাআন অক্রভণ ওযা । এআ ওাযাবান গুকরাকত জ্বারানীফাী  ট্রাও থথকও শুরু ওকয এভনর্ও 

াম্বী, ওঔন ওঔন র্ফভান ং র্ফকল ফন ওকয । 

এআ মুেকওৌর ফযফহৃত কয়র্ঙর যার্মান র্চাকদয  ভম অপকার্নস্থাকন, ফ ধযকনয যদ যফযাক 

থনাফার্নীয ভাকছ প্রর্তফন্ওতা ককর্ তুরকর থনাফার্নী ওামিওয কয় কয এফং র্ফদান্ন কয় কয ।  অর 

ওাকয়দা ার্ওস্তার্ন  তাকরফান দযকদযকও র্নচস্ব ুর্ফধায চনয এআ মুকেয র্ওঙ ুকর্নভত ফযফায ওযকত াযায 

প্রর্তশ্রুর্ত থদয় এফং ফার্ওফ কর্নভত রাবচনও দাকভ নানয ক্ষভতাধযকদয ওাকঙ র্ফর্ক্র ওযা ত । 

ঈদাযণস্বরূ এওফায,  ভার্ওিন ফার্নী ঈচ্চ তওিতা চার্য ওকযর্ঙর মঔন তাযা শুনকত থর থম, ার্ওস্তার্ন  

তাকরফান দযযা তাকদয ঈচার্ত এরাওায় াম্বী রাআব ওকয । 
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থাভার্রমায র্ভর্রর্নয়ায চরদুয 

 

 

 

 াভা ভূরত ফকরর্ঙকরন থম অকভর্যওা  র্িভাকদয অক্রভণ ওযা কফ না, মর্দ - 

১ - তাযা মর্দ ভুরভানকদয কঙ্গ নযাময ফার্ণচয ওকয 

২ - ভুর্রভ বূর্ভ থথকও  তাকদয খাঁর্ট র্যকয় থপকর 

৩ - এফং আযাআরকও ন্ ভথিন ফন্ ওকয 

থমভন থওাকনা াম্রাচযফাদী থদকও মর্দ ফরা য়, দফির থদগুকরাকও বীর্তপ্রদিন না ওযায চনয, তা  তাকদয 

ওাকন ঢুওায ওথা না এফং ফাস্তকফ তাআ র । 
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এ থিসনর্তও অর্ধতযকও ফন্ ওযায চনয এওর্ট র্ফশ্বফযাী ংগ্রাকভয এঔনআ র্িও ভম । তাআ ওর অর 

ওাকয়দা থওৌর, নযানয অর ওাকয়দা ব্রাকন্ডয ঙর্র্কম কর্ । থমভন অর্ফ্রওা অর ওাকয়দা ম্পওিমুক্ত ংকিন 

াযাওাত অর াফাফ (থি: মুফ অকন্দারন) এফং এভন অকযা ব্রাকন্ডয ওামিক্রভ (থমভন, অনায অর িীন ভার্র, 

আতযার্দ) । 

অর ওাকয়দা ভুরকথয গুরুত্ব ঈরর্ব্ধ ওকয এফং র্ওবাকফ 'গ্রাভভ' চাাচ ভুর্রভ থদ ভূকয ভুরকথ 

ভ্রভণ ওকয ।  এটা র্ঙর অর ওাকয়দায ওাকঙ  স্বকণিয ঔর্ন ঔকুচ াফায ভত, ওকমওর্ট টযাংও ফা হুম্ভী ঘারাকনা অয 

এওর্ট ম্পূণি চাাচ ঘারাকনা এও নয়, মা র্পকয থকত কনও ফযফার্য় এভনর্ও র্ভর্রমন র্ভর্রমন র্রায র্দকত 

আেুও । থমকত,ু ভুর্রভ থদ ভূ প্রধানত র্ফকশ্বয ভাছঔাকন (র্ভর্র্র আস্ট) ফর্স্থত, থকত ুূফি এফং র্িভ 

থথকও অা চাাচ ভূ অটও ওযায ভত কনও থওৌর গ্রণ ওযা মায় । থাভার্র চরদুযযা তাআ চাাচভূ 

অটও ওযা শুরু ওকয, তাযয তা র্নকচযা ফযফায ুরু ওকয থফা র্ভর্রমন র্ভর্রমন র্রায কর্নভত অদায় ওকয, 

এআ টাওা ফযফায ওকয যফর্তিকত তাযা কনও ওাচ ঈোকয াভথি য় । ঈযন্তু অপকার্নস্তান থমফ 

ভুর্রভ থদক তাযা মুে র্যঘারনা ওযকঙ থ ফ থদক, ভুর কথ নযাকটায থম যদ  ভারাভার অা মায়া 

ওকয, তা তাযা ফন্ ওযায র্যওল্পনা ওকয।  
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মঔন ভুর্ক্তকণয চনয এআ চাাচ অটওাকনায খটনা ঔফু াধাযণ কম কি তঔন কমস্টানি ফযফামীযা তাকদয 

ণযম্ভায যক্ষায চনয সনযফার্নী প্রাথিনা ওকযর্ঙর । এফং থাভার্র অর ওাকয়দা চরদুয থভাওাকফরাম 

র্ভর্রমন র্ভর্রমন র্রায ফযম ওযা কমকঙ, মা অরওাকয়দায অকযওর্ট মুেকওৌর র্ঙর, ার্নয ভত র্ফুর 

র্যভান ধনম্পদ মুকে ঔযঘ ওযাকনা মা ক্রভানকয় তাকদয থিনীর্তকও ধ্বং ওযকফ । থমবাকফ ২০ ফঙয অকক 

আঈএএঅয থিসনর্তওবাকফ ধক র্ককয়র্ঙর | 

 

ভারফাী ঈকিাচাাচ (এযাকযাকেন) অক্রভকনয র্যওল্পনা   

 

অরওাকয়দা ভুর কথ অক্রভকনয থঘকয় এও ধা এর্ককয় থকর, এফং ভারফাী (ওাককিা) এযাকযাকেকনয রক্ষয ওযা 

শুরু ওযকরা । এআ র্িভা যওাযগুকরা ঈচ্চতয র্নযাত্তা ফযফস্থা ফাস্তফায়ন ওযায রকক্ষ র্ভর্রমন র্ভর্রমন র্রায 

থিফযম ওকয মা ার্নয ভত র্ফুর র্যভান ধনম্পদ ফযয় ওকয থিনীর্তও থদঈর্রয়া ফায এও ধা র্তক্রভ 

ওকয । 

এটা ঈকল্লক্ষ থম এয িাযা চায়র্নস্টযা ুর্ফধা থনফায থঘষ্ঠা ওকয এফং র্নকচকদযকও ৃর্থফীয ওাকঙ  ‘ফি বাআ’ 

র্ককফ প্রর্তষ্ঠা ওকয, তাযা  চনককনয ফযর্ক্তকত র্ফলকয় নাও করাকত ুরু ওকয এভনর্ও তাযা র্নকচকদয খকয র্ও 

ওযকঙ তা র্নকয় ।  ভানুল তায সদনর্ন্দন ুর্ফধায চনয  ক্রভফধিভান বাকফ র্নফামি কম ঈিা র্র্বাআ ভূ ( 

থভাফাআর থপান , থক্রর্র্ট ওার্ি ) ভূরত চীয়নস্ট এফং যওায ভূকয অর্িাতায যঞ্জাকভ র্যনত কয়কঙ । 

 

থকান যীযী থনাফার্নী (রস্কয অর  র্চর) 

 

ভুর্রভ র্ফকশ্ব অরওাকয়দায ক্রভফধিভান অত্মর্ফশ্বাী ঈর্স্থর্ত, তাকদযকও  ঈন্নমকনয যফতিী ধা অযম্ভ ওযায 

নুপ্রার্ণত ওকয । থমঔাকন র্িভা ভযকওৌরীযা ন্ বাকফ র্ফশ্বা ওকয অর্ঙর থম, অপকান-াও ফর্িাকয 

অরওাকয়দায ওামিক্রভআ তাকদয চনয প্রধান হুভর্ও । এআ ভকয়য ভকধয অরওাকয়দা  তাকদয বর্ফলযত থওৌর 

র্যওল্পনা পর ওযায চনয, ভুর্রভ র্ফকশ্বয র্ফর্বন্ন ংক থথকও মুে র্ফকলজ্ঞকদয চভাকমত ওযর্ঙর । এআ 

ভয র্ফাযদযাআ করা থকান যীযী থনাফার্নী ( রস্কয অর র্চর ), মা কিন য় ভুর্রভ র্ফকশ্বয র্ফর্বন্ন 

ংক থথকও মুে র্ফকলজ্ঞকদয িাযা । 

এ থকান ংকিনর্ট তঔর্ন কিন য় মঔন ভার্ওিনযা অনুভান ওকয থম অপকার্নস্থাকন অরওাকয়দায দয ১০০ 

থফর্ কফ না, অকযা ৩০,০০০ ভার্ওিনকনা ািাকর অরওাকয়দা  তাকরফানকও ভূকর ধ্বং ওযা মাকফ । 
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ফাস্তকফ এ থকান প্রর্তষ্ঠানর্ট র্ফর্বন্ন মুে ংকর্িত এরাওায় (অপকার্নস্তান, ার্ওস্তান, আযাও, থাভার্রমা, 

আকয়কভন,  ম্ভাফয নয অকযা মুে থক্ষত্র ) ভ্রভণ ওকয -বর্ফলযকত আরাভকও যক্ষায চনয, নতনু থকর্যরা থওৌর 

 নতুন নুতন মুে থক্ষত্র প্রস্তুত ওকযন । এআ নতনু প্রচকন্ময াপকরযয এওর্ট ওাযণ কে তাকদয র্ধওাংআ 

গুিঘয ংস্থায নচযদার্য থাওকত না াযা । 

 

দযভূ: 

 

আর্রমা ওাশ্মীর্য ( ফতিভান র্ফকশ্বয ফকঘকম বমঙ্কয থকর্যরা ভয ভযকওৌর র্ফাযদ , প্রর্তষ্ঠাতা - ৩১৩ 

র্ব্রককর্) । 

ারুন - প্রাক্তন ার্ওস্তান থনাওভিওতিা, তার্রফাকনয চনয নতনু ধযকনয থকর্যরা মুেকওৌর প্রফতিন ওকযন । 

র্যাচুর্িন াক্কানী ( র্ফঔযাত অপকান ভযকওৌর র্ফাযদ চারারুর্িন াক্কানীয ুত্র )  - র্তর্ন ফিচনর্ফর্দত 

বমঙ্কয তার্রফান গ্রু - াক্কানী থনটয়াওি এয থনতৃত্ব থদন । 

র্চমাঈয যভান  ভুাম্মদ থনও - অরওাকয়দায প্রর্ত অনকুতযীর নতনু প্রচকন্ময তাকরফান ওভান্ডায । তাযা 

র্নচ থকাকত্রয ঈয ন্ অনকুতয না থাওায প্রফণতা ঘারু ওকযন ( তার্রফানকদয ুযাতন প্রচকন্ময ওাকঙ র্নচ 

থকাকত্রয অনুকতয ওযায প্রফনতা র্ঙর ) । নতনু প্রচকন্ময তার্রফানযা প্রধানত অযর্ফ বালায় ওথা ফকর এফং নয 

ওাকযা  অকক অরওাকয়দা থনতাকদয প্রর্ত অনুকতযীর । 

অকর, থকান থনাফার্নী এওর্ট নভনীম তরুণ প্রচন্ম মাযা ওঔকনা ার্ন্ত থদকঔর্ন ( কত ৩০ ফঙয ধকয ), 

যীযী ফযর্ক্তত্ব ( থকাকয়ন্দা ংস্থায ধযা থঙায়া থথকও ভুক্ত ), ১০০% অরওাকয়দা ভতাদকি নুকত, মাকদয 

এওভাত্র ঈকিয – র্িভা  চায়র্নস্ট অর্ধতয থথকও থচরুচাকরভ  ওর ভুর্রভ বুঔন্ড যক্ষা ওযা । 
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ধযায় ৭ :  অযফ  ফন্ত (২০১১ +) 
 

অযফ  ফকন্তয শুরু 

 

২০১০-২০১১ থত অযকফ অযফ মুফওযা তাকদয তযাঘাযী াওকদয র্ফরুকে র্ফকরা শুরু ওযকরা মাযা র্ওনা 

ভধয প্রাকঘয ১০০ ফঙকযয থফী ভয় ধকয র্িভা ান প্রর্তষ্ঠা ওকয অকঙ। এআ র্ফকরাকয ওাযকন ভুর্রভ 

র্ফকশ্ব কনও র্যফতিন থদঔা মায়। এর্ট বাকরাবাকফআ চানা থম মর্দ র্তযওাকযয কণতন্ত্র  ভুর্রভ র্ফকশ্ব স্থান ওযা 

য়, তাকর ংঔযাকর্যষ্ঠ ভুর্রভযা আরার্ভও ান ফাস্তফায়কনয চনয এভন এওর্ট দরকও থবাট র্দকফ মাযা 

তাকদয থদ থথকও র্িভা অর্ধতয  চায়র্নস্ট আহুদীকদযকও তার্িকয় র্দকত ঘায়। আ ১% (চায়র্নস্ট), মাযা র্ওনা 

ুকযা র্ফকশ্বয থিনীর্ত র্নয়ন্ত্রণ ওকয এফং ভুর্রভকদয ম্পদগুকরা রুট ওকয, তাযা চানত থম ভুর্রভযা মর্দ 

আরার্ভও থনততৃ্ব ঘায় তকফ থটা র্নফামি কয় িকফ, অয মর্দ আ সস্বযান ঘরকত থাকও তকফ ভুর্রভ চনতা 

র্ফকরা ঘার্রকয় থমকত থাওকফ এফং এভনর্ও স্ত্র াকত তুকর র্নকত াকয  র্ভযকও র্স্থর্তীর ওকয তুরকত 

াকয (মা র্ওনা আযাকয়করয াকআ)। 

র্ভয এফং র্ফকরা ঘরা নযানয থদগুকরাকত কণতার্ন্ত্রও ঈাকয় থবাট গ্রকনয এও অঘভওা র্োন্ত থনয়া য় 

(১০০ ফঙকযয থফী ভয় ধকয ঘকর অা সস্বযাকনয য)। র্নকচকদয ভুঔ যক্ষায চনযআ অকভর্যওা এর্ট 

ওকযর্ঙকরা ওাযন ুকযা র্ফশ্ব এআ র্ফকরাকয ঔফয থদঔর্ঙর এফং মর্দ অকভর্যওা আ থদগুকরায চনককনয 

র্নকচকদয থনতাকও ঔুকচ থনয়ায র্ধওায ভথিন না ওযত তাকর তাকদয আ সস্বযানকও ভথিন ওযায 

ফযাাকয অকভর্যওায বণ্ডার্ভ প্রওা কয় থমত। 

র্ভয, র্তঈর্নর্য়ায ভকতা থদগুকরাকত ংখর্টত র্নফিাঘকন আরাভন্থী ংখটনগুকরা ংঔযাকর্যষ্ঠ বকত চয়রাব 

ওকয। তাযা র্ঙর ভুর্রভ ব্রাদাযহুর্ এফং এআ ধযকনয আরাভন্থী ংখটন মাযা কণতকন্ত্রয ভাধযকভ ক্ষভতায় 

একর্ঙর এফং এওাযকন তাযা র্িভা থিসনর্তও ওতৃত্ব  ঘাকয র্নকঘ র্ঙর। 

 

অর ওাকয়দায রক্ষয ূযকণয থক্ষকত্র ভুর্রভ ব্রাদাযহুর্ থমবাকফ ায়ও র   

 

অর ওাকয়দায ভতাদি ভুর্রভ ব্রাদাযহুকর্য ভকতা নয়। অর ওাকয়দায থপাওা র ভুর্রভ র্ফশ্বকও র্িভা 

াম্রাচযফাদী প্রবাফ থথকও ুকযাুর্য ভুক্ত ওযা এফং একও াযণ ওযা। তাযা র্ফশ্বা ওকয এটা ওযায যআ 

র্িভাকদয থিসনর্তও অর্ধতয দূয ওকয র্তযওাকযয আরার্ভও যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা ওযা মাকফ। ফতিভাকন ভুর্রভ 

ব্রাদাযহুর্ র্িভা অর্ধকতযয র্বতকয থথকওআ থদ র্যঘারনা ওযকঙ, মায ওাযকন তাযা র্তযওায আরার্ভও 
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যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা ওযকত ফযথি কয়কঙ। অয কনও ভানুলআ এটা ফুছকত াযর মঔন তাযা থদঔর র্ভকযয ভুর্রভ 

ব্রাদাযহুর্ যাকরস্টাআন স্বাধীকনয ফযাাকয পর কত াযকঙ না। কনতার্ন্ত্রওবাকফ র্নফিার্ঘত আরাভন্থী 

দরগুকরাকও ক্ষভতায অকন ফাকনা তাকদয চনয স্বল্প ভাত্রায পরতা র্নকয় অকফ। 

র্িভাযা থঘষ্টা ওযকফ ভুর্রভ ব্রাদাযহুকর্য ভকতা আরাভ ন্থী দরগুকরায দীখি থভয়াদী আরার্ভ একচন্ডাগুকরা 

ুর্নণু বাকফ ফাধা র্দকত, মাকত তাযা অযফ ভুর্রভকদয থআ অা ুযকন ওঔন পর কত না াকয। 

প্রওৃতকক্ষ নতুন প্রচকন্ময ভুর্রভ মুফকওযা মাকদয আরাভ ম্পকওি জ্ঞান অকঙ (িীকনয ফযাাকয তাকদয 

র্বফযর্ক্ত থদকঔ মা ফুছা মায়), তাযা অর ওাকয়দায াকথ মুক্ত দকরয র্দকও ছুকও িকফ – মাযা যাকরস্টাআনকও 

স্বাধীন ওকয এঔাকন  ুকযা র্ফকশ্ব আরার্ভও ার্যয়া প্রর্তষ্ঠা ওযকত ঘায় (থিাৎ র্ঔরাপা ওাকয়ভ ওযকত ঘায়)। 

অয থাচাবাকফ ফরকত থককর, থভার্াকযট আরাভ ন্থী যওায ফা কণতার্ন্ত্রও যওায মাযা র্ওঙ ুর্নর্দিষ্ট 

আরার্ভও ফযাাকয চনকণকও স্বাধীনতা থদয়, মা র্ওনা ভুর্রভকদয কতানুকর্তও আরাভ নুবফ ওযকত থদয়, 

এয িাযা তাযা ফুছকত াযকফ থম ভুর্রভ ব্রাদাযহুর্ টাআ যওায ুকযাুর্যবাকফ ধভিীয় দার্য়ত্ব ারন ওযকঙ না; 

এয পকর তাযা অর ওাকয়দায র্দকও ছুকও িকফ মাকদয ভকধয অদর্িও আরার্ভও র্ঔরাপকতয প্রর্তষ্ঠায চনয 

ফাস্তর্ফও কথিআ নুকপ্রযণা যকয়কঙ। 

এয ওাযকন চায়র্নস্টকদয েযান ঈবয়ংওকটয ভকধয কিকঙ – য় তাকদয ভুর্রভ ব্রাদাযহুকর্য দীখি থভয়াদী 

র্যওল্পনায ফযাাকয রিাআ ওযকত কফ, মায ওাযকন থরাকওযা দ্রুত অর ওাকয়দায াকথ থমাক র্দকফ থফা তাযা 

ভুর্রভ ব্রাদাযহুর্কও তাকদয দীখি থভয়াদী র্যওল্পনা র্নকয় াভকন এগুকত র্দকফ, মা ভুর্রভকদযকও অর 

ওাকয়দায র্ঔরাপা প্রর্তষ্ঠায অআর্র্য়ায াকথ এওর্ত্রত ওযকফ।   

 

র্র্যয়ায র্ফকরা 

 

র্র্যয়ায র্ফকরা র এওর্ফং তাব্দীয শুরুকত খকত মায়া র্ফর্বন্ন খটনা ভূকয ভকধয এওর্ট দঃঔচনও থভাি। 

২০১১ াকর শুরু য়া অরায়ীকদয (র্য়াকদয এওর্ট ঈদর ) সস্বযাকনয র্ফরুকে র্ফকরাকয ফযাাকয 

র্র্যয়ায চনকণ মকথষ্ট াী র্ঙর। ১৯৭০ াকরয প্রথভ র্দকও শুরু য়া অাদ র্যফাকযয এআ সস্বযান শুরু 

কয়র্ঙকরা ার্পম অাদকও র্দকয় এফং এঔন তায থঙকর ফাায অর অাদ থপ্রর্কর্ন্ট র্ককফ অকঙ। র্র্যয়ায 

চনকণ তাকদয তযাঘাযী াও অয থকান ুর্র (ার্ফা, মায থি র থপ্রতাত্মা) র্দকয় র্নমিার্তত কয় 

অর্ঙর এও দীখি ভয় ধকয। র্র্যয়ায চনককনয কধিকওয থফী থরাও র্ঙর ফাাকযয সস্বযতন্ত্র যক্ষায ওাকচ 

র্নকয়ার্চত থকাকয়ন্দা (তাযা তাকদয র্নযাত্তায ফযাাকয র্বত থাওায ওাযকন)। থওান ভানুলকও মর্দ াভানয 

র্ফকরাী, “র্তর্যক্ত” ধার্ভিও ফা অাদ-র্ফকযার্ধ র্ককফ কন্দ ওযা ত, তঔন তায ুকযা র্যফাকযয রওচন 

ধকয র্নকয় এক ধলিণ,ওাযারুে,র্নমিাতন, ঙ্গ-প্রত্তঙ্গ থওকত থপরায ভকতা ার্স্ত থদয়া কতা এফং থভকয থপরা 
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কতা। এআ সস্বয ান অয অতঙ্ক র্র্যয়াকত প্রায় ৫০ ফঙয ধকয (১৯৬৩-২০১২ +) র্টকও অকঙ। াচায াচায 

র্র্যয়ানকদযকও অরায়ী র্য়াযা ধলিণ  তযা ওকযর্ঙকরা (এঔন ওযকঙ) মাযা ংঔযা কর্যষ্ঠ ুর্ন্নকদযকও 

তাকদয ত্রু ভকন ওকয। 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) ফকরকঙন, 

“মঔন াকভয (র্র্যয়া, চর্িান, যাকরস্টাআন) থরাকওযা থভ্রষ্ট কফ তঔন থতাভাকদয ভকধয থওান ওরযাণ থাওকফ 

না। অভায ঈম্মকতয ভধয থথকও এওদর থরাও অল্লায াাময থকত থাওকফ, মাযা তাকদয র্ফকযার্ধতা ওযকফ 

তাযা থল ভয় মিন্ত তাকদয থওান ক্ষর্ত ওযকত াযকফ না।” (র্তযর্ভর্ম ২/৩০ –র্নবিযকমাকয নকদ ফর্ণিত) 

এওআবাকফ, াকভয থরাকওযা মঔন বার কয় মাকফ তঔন ভুর্রভকদয ফার্ও ং বার কয় মাকফ এফং পর  

ভৃে কফ। 

থমকত ুর্িভা র্ক্ত  চায়র্নস্ট্রযা র্ভকযয এআ র্যফতিনর্ট াকাটি ওকযর্ঙকরা (২০ ফঙকযয থফী ভয় ধকয 

ঘরা থানী ভুফাযকওয সস্বযতন্ত্রকও ২০১০-১১ এয য কনতকন্ত্র র্যফতিন ওযা) র্ভকযয চনককনয বুযত্থাকনয 

ওাযকন, তাআ এওনায়ওতার্ন্ত্রও ফাায অর অাদকও াকাটি ওযা তাকদয চনয এওর্ট বণ্ডার্ভূণি অঘযণ র্ককফ 

প্রওা কফ।। এয ওাযকন র্র্যয়ায র্নমিার্তত র্ফকরাীকদয ফযাাকয র্নযকক্ষ থাওর এ অায় থম ফাায অর 

অাকদয যওায (মাযা র্ওনা চায়র্নস্ট আযাআরকও আরাভন্থীকদয ওাঙ থথকও যক্ষা ওযর্ঙকরা ) আ 

বুযত্থানকও দভন ওযকত াযকফ। 
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র্র্যয়ায় স্ত্র র্ফকরা   

 

 

 

ার্ফাযা (র্র্যয়ায থকান ুর্র ) ার্ন্তণূি র্ভর্ঙরওাযীকদয ঈয গুর্র ঘারান শুরু ওযকরা এফং তাযা র্ফকশ্বয 

নযানয ম্প্রদাকয়য ওাকঙ াাময ঘাআর। র্ওন্তু র্ফকশ্বয থওান র্ক্তআ তাকদয াাময ওযকরা না। ধীকয ধীকয র্ওঙ ু

র্নন্ম দস্থ র্র্যয়ান সনয থনাফার্নী থঙকি র্দকয় থমফ স্ত্রধাযী র্ফকরাী ুর্ন্নকদয যক্ষা ওযর্ঙকরা তাকদয র্ক্ত 

অয ফৃর্ে ওযকরা। তঔন থআ স্ত্র র্ফকরা ধভিীয় মুকেয র্দকও কযাকত রাককরা এফং স্ত্রধাযী র্ফকরাীযা 

ংঔযায় ফৃর্ে থকত রাককরা। 
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র্ফকরাীযা চাভাকত নাভাম অদায় ওযকঙন 
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র্র্যয়ায বুযত্থাকন অর  ওাকয়দায ুঘনা (২০১১-১২) 

 

 

 

আরার্ভও থস্টট প আযাকওয অভীয অফ ুফওয অর ফাকদাদী র্র্যয়ান ভুর্রভকদয াাময ওযায চনয তায 

নযতভ থযা ভুচার্দ অফ ুভুাম্মাদ অর গুরার্নকও ISI এয কধিও ম্পদ র্দকয় র্র্যয়াকত র্চাদ ওযায চনয 

ািান এফং এয নাভ থদন চাফাত অর নুযা। 

চাফাত অর নুযা র্র্যয়ান র্ফকরাীকদয াাময ওযকত রাককরা ওাযন তাযা র্ঙর ুর্ন্ন (ুর্ন্ন  ারার্পযা 

ুন্না নুযণ ওকয মা র্য়াযা ওকয না)। র্ফকরাীযা দরতযাক ওযা সনযকদয ওাঙ থথকও বাযী স্ত্র রাব ওকয 

এফং নযানয র্র্যয়ান সনযকদয টাওা র্দকয় তাকদয ওাঙ থথকও র্ওকন থনয়। আরার্ভও থস্টট প আযাকওয 

াাকময চাফাত অর নুযা র্ক্তারী স্ত্র  থফাভা সতর্য ওযকত াকয এভন ভুচার্র্দন থও ান। এয পকর 

নতনু ককি ঈিা র্ফকরাী থনাকদয র্নকয় কর্িত FSA (র্ফ্র র্র্যয়ান অর্ভি) র্ক্তকত ফৃর্ে থকত থাকও এফং ফি ফি 

পরতা ায়। অর্ভ থম ভকয় এ থরঔার্ট র্রঔর্ঙ (নকবম্বয ২০১২ ) তঔন র্র্যয়ায় যওায ক্ষ  র্ফকরাীকদয 

ভকধয বাযাভয থদঔা মাকে। 
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র্িভাযা মঔন ফুছকত াযর থম (২০১২ এয ভধযফতিী ভয়) অাকদয যওায অয থফী দূয থমকত াযকফ না, 

তঔন তাযা র্িও ওযকরা তাযা র্র্যয়ায ঈয অর্ধতয ঘারু যাঔায চনয র্র্যয়ায র্ফকরাকও ফার্যও দৃর্ষ্টকত 

াকাটি ওযকফ এফং এটা র্নর্িত ওযকফ থম আ বুযত্থাকনয থল পরাপর কফ এওর্ট কণতার্ন্ত্রও র্র্যয়া মা 

র্িভা স্বাথি নুমায়ী ঘরকফ। (অযফ থরাকওযা একও ফ বণ্ডার্ভআ ভকন ওযকফ থমকত ুপ্রায় ৫০ ফঙয ধকয ঘকর 

অা অাদ যওাযকও থওান র্িভা র্ক্ত ভাকরার্ঘত ওকযর্ন থফা ুর্ন্নকদয র্ফরুকে এতর্দন ঘকর অা 

র্নমিাতন থদকঔ অায য একও কণতার্ন্ত্রও ফা ভানফ র্ধওায র্ফকযাধী ফকর অক্ষযা থদয় র্ন। অয এঔন তাযা 

তাকদয যকক্ত ফকয় মায়া অদি নুমায়ী র্র্যয়া ান ওযায চনয আরার্ভও বুযত্থান ওাযীকদয ভাকরাঘনা 

ওযকঙ  ) 

 

* অকর্ট :  র্ওঙুর্দন অকক FSA থঙকি অা এও ঈচ্চদস্থ ওভযান্ডায FSA এয অর থঘাযা পাঁ ওকয থদন 

এও র্বর্র্কত। FSA এয এআ থনতা ভুচার্র্দনকদয াকথ থমাক থদয়ায য মা মা ফরকরন - 

 

- র্ফকশ্বয প্রায় ফ থদকয থকাকমন্দা ংস্থা FSA এয াকথ চর্িত, থমভন চর্িান, থৌর্দ, ওাতায এফং অযফ-

অর্ভযাত, এঙািা র্িভা থদগুকরায ভকধয অকঙ USA, UK এফং France এয থকাকয়ন্দাংস্থা গুকরা। 

 

- FSA এয থমকওাকনা র্ভর্টং এ তাযা থাওকফআ, থাও তা স্টাপকদয র্ভর্টং থফা াভর্যও র্ভর্টং। 

 

- প্রথকভ FSA এয থি থমাকান র্দত ওাতায, কয থৌর্দ থকাকয়ন্দাংস্থা এ প্রকচট র্নকয় থনয় এফং থৌর্দ মুফযাচ 

ারভান এয দার্য়ত্ব থনন।  
 

- চর্িান  র্িভা থকাকয়ন্দা ংস্থাগুকরা FSA দযকদয প্রর্ক্ষন থদয়; অয এটা ফাআ চাকন থম চর্িান থকাকয়ন্দা 

ংস্থা ভাকন আযাকয়র থকাকয়ন্দা ংস্থা । 

র্বর্র্র্ট ায়া মাকফ এআ র্রকঙ্ক : http://www.youtube.com/watch?v=BkfW1CWXevQ 

 

 

    

    

http://www.youtube.com/watch?v=BkfW1CWXevQ
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র্র্যয়া : নতনু অপকার্নস্তান 

 

র্র্যয়া ৮০ ‘য দকওয অপকার্নস্তাকন যার্য়ায মুেকক্ষকত্রয ভকতা র্যনত র, থমঔাকন র্ফকশ্বয র্ক্তগুকরা একও 

কযয প্রর্তির্ন্ধতা ওকযর্ঙকরা এভন এওর্ট প্রর্তর্ষ্ঠত যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠায চনয মা  তাকদয স্বাথি যক্ষায চনয কফ, 

যর্দকও ৮০ ‘য দকওয ার্ওস্তাকনয বুর্ভওায় ফতীণি তুযস্ক ার্রকয় অা অপকানকদয অশ্রয় র্দকফ। 
র্ফকরাীযা তাকদয রক্ষয  ঈকিযকও আরাকভয র্দকও ছুর্ওকয় র্নর (ুকযা র্ফশ্ব তাকদয াকথ র্ফশ্বা খাতওতা 

ওযায য)।    

র্ফকশ্বয র্ফর্বন্ন প্রান্ত থথকও অা ভুচার্র্দনকদয ওাযকন এ ম্ভাফনা থদঔা থকর থম ভুচার্র্দকনয ভাধযকভ 

র্র্যয়াকত আরার্ভও যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা কত মাকে এফং অকভর্যওা থফা আযাআর ন্ত্রা দূযীওযকণয থদাাআ র্দকয় 

তাকও অক্রভণ ওযকত মাকফ। অয এটা থতা চানাআ অকঙ থম আযাআর – অকভর্যওা থচাট আর্তভকধয আরার্ভও 

থস্টট প অপকার্নস্তাকনয র্ফরুকে থাঘনীয়বাকফ যার্চত কয়কঙ। আহুর্দকদয ধভি গ্রকন্থআ এআ বর্ফলযৎ ফাণী 

ঈকল্লঔ ওযা অকঙ থম দনিীর্ত যায়ণ আযাআকরয াকথ আযাআকরয ঈত্তকযয এও থরাকওয াকথ ংখলি খটকফ 

এফং থল র্ফচয় কফ াার্ি থরাওকদয। (বর্ফলৎফাণীয ধযায়)। 

থম থদগুকরাকত অকভর্যওা এও থমাকক মুে ঘার্রকয় মাকে থগুকরা র আযাও, আকয়কভন, অপকার্নস্তান এফং র্ত 

ীঘ্রআ র্র্যয়া। 

এআ থদগুকরা অন্তচিার্তও আরার্ভও র্চাকদয ুনযচাকযকনয অর ওাযন কত াকয মা যফতিীকত থল মুকক 

ংখর্টত মুকেয র্দকও কিাকফ (মায ফযাাকয ভুর্রভ,র্িস্টান  আহুর্দকদয ধভিগ্রকন্থ ফরা অকঙ) মায পকর সফধ 

আযাআকরয ধ্বং কফ।  

র্যককল ফরা মায়, অকভর্যওা ভুর্রভকদয র্ফরুকে এও থরাবনীয় মুে শুরু ওযায ভাধযকভ র্নকচকও এফং 

আযাআরকও (চাকও থ যক্ষা ওযকত ঔুফ আেুও ) ধ্বংকয ভকধয র্নকক্ষ ওকযকঙ। 

 

অর  ওাকয়দা :  ভুর্রভকদয চনয র্ও এর্ট নতুন বার থওঈ ? 

 

কনও র্িভা থরাকওযাআ মুক্তযাকষ্ট্রয (UN) এআ ওাচগুরকও ওভি র্ককফ র্ফকফঘনা ওযা শুরু ওকযকঙ 

থমগুকরায ভকধয যকয়কঙ র্র্যয়াকত ৩০,০০০ থরাওকও তযা ওযা। অয মুক্তযাষ্ট্র এআ থরাওগুকরায ভথিকন র্ওঙুআ 

ওকয র্ন। এঙািা তাযা অর ওাকয়দায নুকত চাফ াত অর নু যা এয ঈর্স্থর্ত (র্ফকরাীকদয ভাকছ) চানায 

য র্ফকরাীকদয ভথিকনয ন গ্রণ ওকযকঙ। 
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মর্দ নযাকটা এফং ভার্ওিন ফার্নী র্র্যয়ায় স্তকক্ষ ওকয তকফ তাযা র্ও র্র্যয়ায যওাকযয র্ফরুকে চাফ াত অর 

নু যা এয াকথ কয় এওকত্র রিাআ ওযকফ ? এর্ট র্ও ভুচার্র্দন থদযকও াকাটিায  ফা ফা র্ভত্র ফার্নীকত 

র্যনত ওযকফ না ? এআ র্িভুঔী প্রশ্নগুকরা কচআ ভানুকলয ভকন ঘকর অক। 

ফযং নযাকটা  ভার্ওিন ফার্নী থদর্যকত ািাকনা, অর ওাকয়দাকও র্র্যয়ান  র্ফকশ্বয ওর ভুর্রকভয ওাকঙ র্কযা 

ফার্নকয়কঙ থমকত ুঅর ওাকয়দা ঙািা অয থওঈআ এআ দফির  র্নমিার্তত থরাওকদয াক দািায়র্ন। একত ওকয 

র্র্যয়াকত র্চার্দকদয ংঔযা  অত্মর্ফশ্বা থফকি মায় এফং অকভর্যওা অর ওাকয়দায শুরু থথকওআ (প্রায় ২০ 

ফঙয অকক ) এর্ট না য়ায ফযাাকয ফিাত্মও থঘষ্টা ওকয অর্ঙর। 

এভনর্ও নাভধাযী ভুর্রভ এফং থফাভর্যও ভুর্রভ মাযা অর ওাকয়দাকও ঘযভর্ন্থ ন্ত্রাী দর র্ককফ র্ঘনত 

(ভকন ওযত তাযা র্নযী ভানুলকদয তযা ওকয), তাযা এঔন তাকদযকও র্কযা র্ককফ ভকন ওকয ওাযন তাযা 

র্র্যয়ায থরাওকদযকও তযাঘাযী াকওয াত থথকও ফাঘাকত অকরা মঔন ুকযা র্ফশ্ব তাকদয এওরা থপকর 

যাঔর। এর্ট অর ওাকয়দায নতুন এওর্ট থওৌর থম তাযা এভন র্ওঙ ুনতুন গ্রু সতর্য ওযকফ মা অর ওাকয়দায 

াকথ ম্পৃক্ত এভন থওান নাভ ফন ওযকফ না তকফ তাকদয রক্ষয  ঈকিয এওআ থাওকফ, এবাকফ অর ওাকয়দা 

অয র্ক্তারী কে। 
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ধযায় ৮ : াভাকও তযা ওযা র 

 

তযায ূঘনা 

 

 

 

র্িভা র্যকাটি নুাকয, CIA াভা র্ফন রাকদকনয ত্রফাওকও নুযণ ওযা শুরু ওযকরা, চাকও র্দকয় থল 

এও থরাকওয ওাকঙ র্ঘর্িয ভাধযকভ ভযকচ ািান কতা থম ওুকয়র্ত র্ককফ র্যর্ঘত। 

তাযা ফুছকত াযর থম াভা ার্ওস্তাকনয একফাটাফাকদয এওর্ট র্ফর্র্ল্কগ তায র্যফায র্নকয় ফা ওযকঙন।  তাযা 
র্নর্িত বাকফ চানকত াযর থম াভা এঔাকন ফা ওযকঙন, তাআ তাযা এঔাকন ওকয়ও ভা ধকয নচয যাঔকত 

থাওর। তাকদয এআ ফযাাকয র্ঘন্তা বাফনা ফািকত রাককরা এফং তাযা াভাকও তযা ওযায র্যস্ক থনয়ায 

ফযাাকয আো ওযকরা ওাযন র্িকভয র্ফরুকে ওল্পনীয় বাকফ অর ওাকয়দায হুভর্ও থফকি র্ককয়র্ঙকরা। 
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াভাকও গুিতযায ফযাাকয তাকদয কনও র্যওল্পনা র্ঙর – এওর্ট থফাভা ািাকনায ভাধযকভ ুকযা র্ফর্র্ল্ং 

ধ্বং ওকয থদয়া (ঙর্ফ) র্ওন্তু তাযা এটা ফাদ থদয় ওাযন এটায ওাযকন র্ফকশ্বয ভানুলকদয ভকনাকমাক নযর্দকও 

মাকফ মা এওদভ প্রকয়াচনীয় এফং াও-অকভর্যওা ম্পকওিয থনর্তফাঘও প্রবাফ যকত াকয, মর্দ াভা থআ 

র্ফর্র্ল্কগ তাকদয ধাযনা নুমায়ী ফা না ওকয থাকও। কনও র্োকন্তয য তাযা র্িও ওযকরা তাযা ৬ দয র্ফর্ষ্ট 

থনবী র্র টীভ ািাকফ আ র্ফর্র্ল্ং অক্রভণ ওযায চনয। মর্দ তাযা াভাকও ায় তকফ তাকও তযা ওযকফ এফং 

মর্দ র্তর্ন থঔাকন না থাকওন ঘুঘা থঔান থফর্যকয় থথকও মাকফ এফং র্স্টরথ থর্রওটাকয (মা এয অকক থওান 

ভানুল থদকঔর্ন) ওকয র্পকয মাকফ। তাযা থটাআ ওযকরা। তাযা র্ফর্র্ল্ং অক্রভণ ওযকরা এফং র্িভা র্যকাটি 

নুমায়ী াভা থঔাকনআ র্ঙকরন, তাকও থঔাকন গুর্র ওকয তযা ওযা য়। র্ওন্তু র্স্টরথ থর্রওোয ক্রযা 

ওকযর্ঙকরা। র্যকাটি নুমায়ী, তাযা াভায রাকও ভুকর ভার্ত ওকয মাকত ‘তায ওফযকও থওন্ন ওকয থওঈ 

ভামায না ফানাকত াকয’। তার্রফান থাি থথকও র্নর্িত চানা মায় থম তায চীফন ফান কয়কঙ র্ওন্তু তাযা এআ 

ফযাাকয ুকযা র্নর্িত না থম তাকও তযা ওযা কয়কঙ র্ওনা। কনকওআ ফকর থাকওন থম াভা অককআ ভাযা 

র্ককয়র্ঙকরন, তাকও তযায নাটও াচাকনায ভাধযকভ অকভর্যওা তাকদয চনককনয ওাকঙ এআ াী র্ফচয় 

ঈস্থান ওযকত ঘায়। 
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াভাকও তযা ওযায ভাধযকভ র্ও অর ওাকয়দায অদিকও থল ওকয থদয়া র ? 

 

না। াভা এওথা ফরকতন থম র্তর্ন অল্লায এও দা ভাত্র এফং মর্দ র্তর্ন ভাযা মান তকফ তায কয ংগ্রাভ 

ঘরকত থাওকফ। 

ভার্ওিন প্রর্তকফদন নুাকয চানা মায় থম (র্ঘর্ি থথকও চানা মায়) াভা তায আ খকয এ ফযাাকয দঃর্ঔত র্ঙকরন 

থম এয কনও ভুর দযকও থরান াভরায় তযা ওযায পকর অর ওাকয়দা র্নঃকল কত ঘকরকঙ। র্ওন্তু অভযা 

বাকরাবাকফআ চার্ন থম অর ওাকয়দায র্র্নয়য দযযা তওিতা ভুরও বাকফ তাকদয নতনু থচনাকযকনয 

দযকদয ওভযান্ডায  র্রর্ায র্ককফ ুপ্রর্ক্ষন র্দকয় থযকঔর্ঙকরন। অর ওাকয়দায নাভ থমাক না ওকয নতুন 

থওান নাকভ র্ফর্বন্ন গ্রু কিন ওযায ফযাাকয াভায অআর্র্য়া, মাকত আ দকরয াকথ ূকফি খকট মায়া থওান 

বুকরয র্ঘহ্ন না থাকও এফং একত ভতাদি র্টকও থাওকফ। তাআ আকয়কভকন অনায অর ার্যয়া (আরার্ভও 

ার্যয়া’য াামযওাযী ), আযাকও আরার্ভও থস্টট প আযাও, র্র্যয়াকত চফ াত অর নু যা এফং অয 

কনও াঔা মা এআ ফআকত আর্তভকধয ঈকল্লঔ ওযা অকঙ। এফ র্জ্বাদী গ্রুগুকরা অর ওাকয়দায ভতাদি ধাযন 

ওকয র্ওন্তু তাযা নয নাকভ ওাচ ওযকঙ মাকত অর ওাকয়দায খটা ূফিফতিী বুকরয ওাযকন তাকদয ওাকচয ঈয 

থওান থনর্তফাঘও প্রবাফ না অক। 

 

াভায স্বপ্ন র র্তয 

 

াভা এআ ফযাাযটা ুনযচাকর্যত ওযকত থঘকয়র্ঙকরন থম িীনকও যক্ষা ওযকত ভুর্রভকদয থচকক ঈিকত কফ 

এফং ফর্র্ফিকশ্বয অনকুকতযয অতা থথকও থফয কয় আরাভ প্রর্তষ্ঠায ভাধযকভ স্বয়ংম্পূণি কত কফ। াভাকও 

তযায ূকফিআ অর ওাকয়দায ভতাদি থতাযা থফাযা াাকিয গুা থথকও শুরু কয় 

অপকার্নস্তান,ার্ওস্তান,আযাও,র্রর্ফয়া,ঈচকফর্ওস্তান,থঘঘর্নয়া,আকয়কভন,ভার্রয়া,ুদান,ভযকক্কা,র্তঈর্নর্য়া 

এফং  র্ফকশ্বয অয কনও থদক ঙর্িকয় কিকঙ। র্তর্ন থম অদি ুনযচাকর্যত ওকয থককঙন তায থওান ফর্িায 

নাআ এফং তা থওান র্নর্দিষ্ট ফযর্ক্তয ঈয র্নবিযীর নয়। এর্ট এভন এওর্ট ভতাদি মা ভুর্রভ বূঔণ্ডগুকরা থথকও 

র্িভা  চায়র্নস্ট অর্ধতয র্ফতার্িত ওযকত ঘায়। এআ ভতাদি এঔন এওচন থমাকয থনতায চনয কক্ষা 

ওযকঙ (আভাভ ভার্দ –এও র্দায়াত প্রাি থনতা) র্মর্ন এও তাওায র্নকঘ ফ ভুর্রকভয থনতৃত্ব র্দকফন 

থচরুচাকরভ স্বাধীন ওযায ভয়। 
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ধযায় ৯ :র্নওট বর্ফলযকত মা কত াকয (২০১২+) 
 

ফতিভান র্যর্স্থর্ত 

 

ফতিভাকন ভধযপ্রাঘয মা র্ওনা র্স্থর্তীর, অর ওাকয়দায িাযা নুপ্রার্ণত নতনু প্রচকন্ময িাযা ূণি, াম্রাচযফাদী 

একচন্ডা ভথিন ওকয এভন াওকদয তন এফং র্নয়র্ভত বাকফ অর ওাকয়দা ওতৃও াম্রাচযফাদীকদয র্ফর্বন্ন 

আন্টাকযস্ট থমভন াআরাআন (মায র্যফন ঔযঘ ওভ) াভরা, থতর  কযাকয র্যকাি গুকরাকত াভরা – র্িভা 

র্ফশ্ব  আযাআর র্ফশ্বফযাী আরাকভয ুনযচাকযকনয ওাযকন ঈবয়ঙ্ককট কিকঙ। আঈকযাীয় আঈর্নয়ন ধীকয 

ধীকয অয কযীফ কে এফং ক্রভাকতবাকফ এয চনকণ ভুর্রভকদয প্রর্ত ত্রুবাফান্ন কে।   

 

এযয র্ও কত াকয –অধুর্নও ক্রুকর্ ? 

 

থল র্দফকয বর্ফলৎফাণীগুকরা থথকও চানা মায় আঈকযার্য়ানযা র্িস্টান র্ককফ ফৃর্ে থকত থাওকফ (ওাযন মঔন 

র্ওঙুআ ওযায থাকও না তঔন কর্যফ থরাকওযা তাকদয ধভি থথকও র্পকয অক ) 

 

 

 

ফাকভ – ১০০০ ফঙয ূকফি এওচন ক্রুকর্ায, র্াকন – আঈকযাকয এওর্ট থদ আংরযাকন্ডয তাওা। 
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থনাট : আঈযর্য়ান তাওাগুকরাকত এঔন ক্র থদঔা মায়, মর্দ তাযা র্নকচকদয ধভি র্নযকক্ষ চার্ত র্ককফ 

দাফী ওকয। এর্ট থথকও ফুছা মায় তাযা এঔন প্রস্তুত বর্ফলযকত অকত ক্রুকর্ মুকেয চনয। 

ভুর্রভ থনতৃকত্বয ঈয ুকযা প্রবাফ ার্যকয় থপরকর অধুর্নও ক্রুকর্ মুে শুরু কফ আঈকযাীয় আঈর্নয়কনয 

ফযানাকযয র্নকঘ। এফং এআ মুে ভারাাভায মুকেয [ ভাংকয মুে (মুকে প্রঘুয র্নকতয ংঔযায ওাযকন) ] র্দকও 

র্ফশ্বকও কর্যকয় র্নকয় মাকফ, মা র্িস্টানকদয ধভিগ্রকন্থ অযভাকার্ন মুে র্ককফ র্যর্ঘত, থমঔাকন র্র্যয়ায 

দাভাস্কাক ভুর্রভ  র্িস্টানকদয ভকধয ফি ধযকনয এওর্ট মুে কফ। আরার্ভও বর্ফলৎফাণী নুমায়ী, ফযাও 

ক্ষর্তয ম্মঔুীন য়ায য ফককল ভুর্রভযা মুকে চয় রাব ওযকফ। 
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ধযায় ১০: (থোর) 

 

ূফি থথকও ওাকরা তাওা’য অকভন 

 

ফতিভান র্ফকশ্ব থম রিাআগুকরা ঘরকঙ তায ভূরকওন্ন র অপকার্নস্তান। াভা র্ফন রাকদকনয নুযকণ অর 

ওাকয়দা থনতাযা থভাল্লা ভযকও তাকদয অনুককতযয থ (ফাআয়াত) র্দকয়কঙন। 

অর ওাকয়দা  তার্রফাকনয ভকধয থম স্বতন্ত্রতা র্ঙর তা দূয কয় থমকত রাককরা এফং তার্রফাকনয নতুন প্রচন্ম 

সফর্শ্বও ংগ্রাকভয চনয অর ওাকয়দায ওাকঙ তাকদয অনুককতযয থ র্দর। 

তাযা ফাআ এওআ তাওায র্নকঘ –  এওর্ট ওার তাওা, থমঔাকন অযর্ফকত থরঔা অকঙ ‚রা আরাা আল্লাল্লা‛ 

(অল্লাহ্  ঙািা থওান আরা থনআ)। এআ থট্রন্ড শুধু অপকার্নস্তাকন ীভাফে নয় ফযং অর ওাকয়দায াকথ 

ম্পৃক্ত ওর দকরয এওর্ট ওার তাওা অকঙ মাকত াাদা ফাওয থরঔা যকয়কঙ। 
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প্রঙ্গ : তাওা 

 

ওাকরা এফং াদা ঈবয় তাওাআ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) মুেকক্ষকত্র ভুর্রভ অর্ভিকও 

এওর্ট থওন্নীয় ওভযাকন্ডয ধীকন ঐওযফে ওযায ওাকচ মুকেয ভানদণ্ড র্ককফ ফযাফায ওকযর্ঙকরন। 

যফতিী আরার্ভও প্রচন্মগুকরা ওাকরা  াদা তাওায ফযাফায ঘারু যাকঔ। (থআ সনযফার্নীয নুওযকন 

মাকদয ফযাাকয ার্দক চার্নকয় থদয়া কয়র্ঙকরা)। অব্বফার্যা এটা ওযায থঘষ্টা ওকযর্ঙকরা এফং তাকদয 

প্রথভ র্দকওয ঔর্রপাগুকরায থওান এওচনকও ভার্দ ফকর কম্বাধন ওযকতন (ভুর্রভকদয থআ ফহু প্রতীর্ক্ষত 

থনতা র্মর্ন ভুর্রভকদযকও র্ফচকয়য র্দকও র্নকয় মাকফন।) 

 

র্ফস্তার্যত আর্তা   

 

 

১৯২৪ াকর অনুষ্ঠার্নওবাকফ র্ঔরাপা’য তন খটকরা এফং কচআ ‘র্ফবাচন এফং চয় ূত্র’ (Divide and 

conquer rule) ফাস্তফায়কনয চনয এওকত্র মুক্ত থাওা ভুর্রভ যাষ্ট্র র্ফবক্ত ওকয র্ফর্বন্ন চাতীয়তাফাদী যাষ্ট্র 

প্রর্তষ্ঠা ওযা র। প্রকতযও যাকষ্ট্রয চনয র্ফর্বন্ন ফকণিয র্ফর্বন্ন তাওা র্নধিাযণ ওযা র এফং দারার াওকদয 
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ঘার্কয় থদয়া র মাযা াম্রাচযফাদীকদয ভথিন ওকয। র্ওন্তু তাকদয থওঈআ থআ ওার তাওা ফন ওকয না। 

থআ ওার তাওা ুনযায় র্পকয অকরা থমভনবাকফ যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) মুকেয 

ভয় থআ তাওা অর্ফবূিত ওযকতন। 

 

অর ওাকয়দায রক্ষয 

 

অর ওাকয়দায রক্ষয র ওর ভুর্রভকও প্রর্তকযাধ অকন্দারকন ওার তাওায র্নকঘ এও ওযা এটা র্নর্িত 

ওযায ভাধযকভ থম ফ প্রর্তকযাধ অকন্দারকনয রক্ষয থম থওান চাতীয়তাফাকদয এফং ীভাকন্তয ীভা ঙার্িকয় 

মায়। মাকত ওকয মঔন থওান ভুর্রভ থওান এও বূঔণ্ড থথকও য ভুর্রভকদয বূঔকণ্ড র্চাদ ওযকত মায় 

তঔন থমন তায কাকয় চাতীয়তাফাদী যং না রার্ককয় ফরা য় থ ভুও বূঔণ্ড থথকও এককঙ। ফককল ফরা 

মায়, র্চাদ র্ফশ্বফযাী এভনবাকফ ুনচিাকর্যত কয়কঙ মা ফরায ফাআকয, থওঈ এটাকও অটওাকত াযকফ না। 

 

প্রর্তকযাকধয ক্ষভতা চিন 

 

অর ওাকয়দায রক্ষয থওান াধাযণ আরার্ভও প্রর্তকযাধ ওযা নয় ফযং তা র ুকযা র্ফশ্বফযাী র্চাদ ঙর্িকয় 

থদয়ায একচন্ডা ফাস্তফায়ন ওযা। স্ত্র ংগ্রাকভয থক্ষকত্র তাযা থমকওান ভুর্রকভয (কনও ভয় 

ভুর্রভকদয াকথ) াকথ ঐওযফে য়, তাযা তাকদয থি,স্ত্র,ভানলু   থকর্যরা থওৌর র্ঔাকনায 

ভাধযকভ াাময ওকযন, তাকদয ভন-প্রান চয় ওকযন এফং ধীকয ধীকয এওর্ট ংকিনকও আরাভকও র্ফচয়ী 

ওযায চনয সতর্য ওযা।  তাযা এভনর্ট অপকার্নস্তাকন তার্রফানকদয থক্ষকত্র ওকযর্ঙকরন এফং ফতিভাকন তাযা 

ঘীন (তুওিকভর্নস্তাকন ঈআখুয ভুর্রভ),  র্পর্রাআন, র্র্যয়া, অর্ফ্রওা, থঘঘর্নয়া, ঈচকফর্ওস্তান র্ফকশ্বয 

র্ফর্বন্ন থদক থৌঁকঙ থককঙন। 

 

স্থার্য়ত্ব থফঁকধ যাঔায থওৌর 

 

এআ থওৌরর্ট চায়র্নস্ট  র্ফর্বন্ন ন্ত্রাী গ্রু ফযাফায ওকয। এআ থওৌর ফযাফায ওযায ভাধযকভ আোওৃত 
ক্ষর্ত  র্ফৃঙ্খরা ৃর্ষ্ট ওযা য়, এযয এভনবাকফ আ ফযাাকয স্তকক্ষ ওযা য় থমন তাযাআ ত্রাণওতিা 

এফং এযয তাযা তাকদয স্বাথি নুমায়ী থওান এওটা ফস্থা সতযী ওকয, থলাফার ুর্র থপাি ফা র্ফক ব্রাদায 

থস্টট সতর্য ওযায ভাধযকভ ভানুলকও দাক র্যনত ওকয। 
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আোওৃত ক্ষর্ত  র্ফৃঙ্খরা ৃর্ষ্ট ওযা  স্তকক্ষ ওযা  স্বাথি নুমায়ী ঈত্তযকনয র্যর্স্থর্ত র্িও ওযা। 

ভুর্রভ র্ফকশ্ব তযাঘাযী ানকও র্স্থর্তীর ওযায চনয অর ওায়দা এআ ওনকের্ট নুযণ ওকযকঙ এফং 

র্ওঙুটা পর কয়কঙ। থমফ ভানলু অধুর্নও মুোফস্থা  যাচনীর্তয প্রওৃর্ত ম্পকওি বার জ্ঞান যাকঔ না 

তাযা এটাকও ‚ভূঔি ঘযভর্ন্থকদয‛ একরাকভকরা র্ফকফাযণ র্ককফ থদকঔ।  

অর ওাকয়দায র্যওল্পনা র এভন এও র্স্থর্তীর র্ফশ্ব সতর্য ওযা থমঔাকন চায়র্নস্ট্রযা কচ ভানুকলয 

ঈয অর্ধতয ওযকত াযকফ না। ( চায়র্নস্ট প্রবাফ িাযা র্িভা র্ফশ্ব এভনবাকফ র্র্ভকনকটর্ থমন এর্ট 

র্ফকশ্বয ফকঘকয় র্স্থর্তীর  যওায র্নয়র্ন্ত্রত ং ) 

মর্দ ওায ওাকঙ র্ফকশ্বয থফীযবাক ম্পদ াকতয ভুকিায় থাকও তকফ তায চনয যওাযকও খুল থদয়া র্ত 

চ। চায়র্নস্টযা এআ ফযাাযর্টকত এভন ফযাওবাকফ দক্ষতা রাব ওকযকঙ থম র্িভাযা চানকরা এআ ‚ফি 

বাআগুকরা‛ র্যওল্পনা ওযকঙ র্ওন্তু ায়ত্ব নুবফ ওযকঙ থমকতু তাযা এটা থাভাকত াযকঙ না। 

(অনাযা Minority Report ভুর্বটা থদঔকত াকযন, থমঔাকন এআ ‚ফি বাআ‛ র্নয়র্ন্ত্রত র্ফশ্ব র্নকয় র্প্রর্বঈ ওযা 

কয়কঙ) 
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র্নঈ য়ার্ল্ি র্িায ফা নতনু র্ফশ্ব ফযাফস্থা কিকনয থক্ষকত্র র্তনর্ট র্ক্ত 

 

থচরুচাকরভ ম্পর্ওিত র্ফকশ্ব র্তনর্ট র্ক্ত থদঔা মায় –  

(১) আঈকযাীয় আঈর্নয়ন –  অধুর্নও ক্রুকর্ায,  

(২) ঔুযাাকনয ভুর্রভযা (কগ্রটায ঔুযাান) এফং ভধয প্রাঘয, 

(৩) নফয যক্ষণীর র্িস্টান মাযা চায়র্নস্টকদয াকথ সভত্রীত্ব স্থান ওকযকঙ (চায়র্নস্টযা এওচন আহুর্দ যাচায 

চনয কক্ষা ওযকঙ, মাকও ভুর্রভযা দাজ্জার ফা যানর্ট- র্িস্ট র্ককফ র্ঘকন) 

 

(১) আঈকযার্য়ান আঈর্নয়কনয অধুর্নও ক্রুকর্ায দুযযা এফং আরাভ থভকন ঘরা ভুর্রভকদয প্রর্তফন্ওতা 

 

আঈকযার্য়ানযা র্দনকও র্দন কর্যফ, র্তক্ত  র্ং কে থক্রর্র্ট ক্রাঞ্চ অয ওকিায ফযফস্থায ওাযকন মাযা 

চনককনয টাওা র্দকয় ফযাংও থথকও ঊণ র্নকয়র্ঙর। ( প্রথভ স্থাকন অকঙ চায়র্নস্ট ফযাংওগুকরা মাযা তাকদয 

র্নকচকদয চনককনয াকথ প্রতাযণা ওকযর্ঙকরা)। 

আঈকযার্য়ানযা তাকদয এআ দর্যরতায অকক্রা ওায ঈয ছাযকত ঘার্ের। চায়র্নস্ট র্ভর্র্য়া তাকদয ওাকঙ 

ভুর্রভকদযকও তাকদয এ ফস্থায চনয দায়ী ফণিনা ওকয তাকদয ত্রুকত র্যনত ওযকরা। থঔানওায চনকণ 

থঔানওায প্রযাওর্টর্ং ভুর্রভকদয ঈয তাকদয অকক্রা প্রওা ওযকরা, চনকণ তাকদয াকথ ত্রুতাূণি 

অঘযণ শুরু ওযকরা এফং তাকদয বুর্ভ থথকও ভুর্রভকদয র্ফতার্যত ওযকত ঘাআর।  

আঈকযার্য়ান র্ভর্র্য়া ুকমাক ওাকচ রাকার এফং নতুন প্রঘাযণা শুরু ওযকরা । তাযা ঈদাযবাকফ ‚ক্রুকর্‛ 

ব্দর্ট ফযাফায ওযায ভাধযকভ চনকণকও ১০০০ ফঙকযয ুযকনা ভানর্ওতায র্দকও র্নকয় থকর থম তাকদযকও 

ভধয প্রাকঘযয ‚থফদআন‛ ভুর্রভকদয র্ফরুকে র্ফত্র মুে ওযকত কফ। 

ক্রুককর্য ভকতা ব্দর্ট তযন্ত ুক্ষ এফং প্রায়আ থোটি ক্লাফগুকরাকত এর্ট ফযাফায ওযা য় মা তাকদয 

চার্তকত কফিকও ফার্িকয় থদয় ; থফা রূও কথি ফযাফায ওযা য়। র্ওন্তু এয ুনঃফযাফায এভন এওর্ট 

ভানর্ও ওযকতয র্দকও আর্ঙ্গত ওকয মায িাযা আঈকযার্য়ানকদয থআ াচায ফঙকযয ুযকনা ভনবাকফয 

(ভুর্রভকদয র্ফরুকে মুে) র্দকও র্নকয় মায়। 

 কনও র্িভা থদকয অর্ভিকদয কস্ত্র ফাআকফকরয ঘযন থঔাদাআ ওযা থাকও মা তাকদয ভকধয এআ ভকনাবাফ 

ৃর্ষ্ট ওকয থম তাযা এওর্ট র্ফত্র মুে ারন ওযকঙ। ২০১২ এয ভধযফতিী ভকয়য এও র্যকাটি থথকও চানা 

মায়, ভার্ওিন অর্ভি আের্টর্টঈট তাকদয সনযকদয আরাকভয র্ফরুকে থলাফার মুে র্ক্ষা র্দকে এফং র্ফত্র 
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ওাফা র্যকপ থফাভা র্নকক্ষকয ফযাাকয তাকদয র্ক্ষা র্দকে। মর্দ যফতিীকত এটা থঔানওায প্রর্ক্ষওযা 

প্রতযাঔযান ওকয। 

থমটাআ ও না থওন –  দার্যরতা, র্তক্ততা, র্বফাী প্রযাওর্টর্ং ভুর্রভকদয টাককিট ওযা এফং ফস্তুফাকদয 

র্যফকতি র্ির্স্টয়ার্নর্ট তাকদয ভাকছ স্থান ওকয থনয়া ; এন ওাযকন আঈকযার্য়ানকদয ভকধয ক্রুকর্ায 

ভানর্ওতা ধীকয ধীকয ফৃর্ে াকে। 

এআ ক্রুককর্য ঈকিক ুকযা আঈকযা চুকি র্ফর্বন্ন গ্রু কিন (কমভন র্ব্রকটকন EDL  BNP এফং আঈকযা 

চুকি এ খযকনয অয কনও গ্রু) ওযা ঙািা অয মকথষ্ট প্রভাণ অকঙ থম আঈকযা ক্রভান্বকয় আরাভ 

র্ফকযাধী কে। 

এআ গ্রুগুকরা ভুর্রভকদযকও ঘা র্দকফ তাকদয আরার্ভও ফযর্ক্তত্ব (দার্ি, র্চাফ আতযার্দ) থঙকি র্দকত 

নতফুা তাযা ভুর্রভকদয ভান ওযকফ এফং তাকদয ফযাাকয র্ংতা ফরম্বন ওযকফ। ভুর্রভযা মঔন 

যাষ্ট্র ওতৃকক্ষয ওাকঙ এ ফযাাকয র্বকমাক ওযকফ তঔন তাযা এআ ফযাাযটাকও এ র্ককফ র্ফকফঘয়া ওযকফ 

থম ‚ফাআকযয থরাকওযা ফভয় র্বকমাক ওকয।‛ 

এযা থআ দুয প্রওৃর্তয গ্রু মাযা থফীযবাক অধুর্নও ক্রুকর্ অর্ভি িাযা কর্িত।  

থমকতু র্স্থর্তীর ভধয প্রাঘয র্িভা থিসনর্তও অর্ধতয থথকও এঔন স্বাধীন কত মাকে ( াম্রাচযফাদী 

র্ক্তগুকরা থথকও ভুর্রভ র্ফশ্বকও ভুক্ত ওযায চনয অর ওাকয়দায র্বমাকনয ওাযকন) –  ধনী থরাওগুকরা 

আঈকযার্য়ান চনকণকও অধুর্নও ক্রুককর্ থমাকদাকন ঈৎার্ত ওযায চনয প্রর্তজ্ঞাফে কফ (কত স্রাকব্দয 

াচায ফঙকযয ুযকনা ক্রুককর্য ভকতা ওকয)। 

অধুর্নও ক্রুকর্র্ট ভারাাভা ফা অযভাককর্ন মুকেয র্দকও র্নকয় মাকফ মা র্ওনা ভুর্রভ  র্িস্টান ঈবকয়য 

ওাকঙআ বর্ফলৎফাণী চার্নকয় থদয়া কয়র্ঙকরা এফং থটা কফ র্র্যয়ায দাকভস্কাক।  

 

(২) ভুর্রভকদয র্ফরুকে থের্নকদয অধুর্নও Inquisition (িাদ তকও ফ্রাকে ফযফহৃত থযাভান ওযাথর্রওকদয 

চফযদর্স্তভূরওবাকফ তাকদয র্ফশ্বা ঘার্কয় থদয়ায ন্থা) –“র্ঘন্তাকত ন্ত্রা” 

 

র্িকভ ফফাওাযী ভুর্রভযা এভন ঈবয়ংওকটয ভকধয অকঙ মা এয অকক থদঔা মায়র্ন। তাকদযকও 

‚কন্দচনও নাওতাভূরও র্ফশ্বাকয‛ ওাযকন র্ভথযা ন্ত্রাী ভাভরায় অটও ওযা য়। 

এআ প্রফণতা কত ওকয়ও ফঙয ধকয থফকি মাকে মতক্ষণ না মিন্ত ভুর্রভযা য় ওুযঅনকও র্যূণি বাকফ 

তযাক ওকয থফা তাযা ঘুঘাবাকফ ভুর্রভ বূঔকণ্ড র্চযত ওকয থফা আঈকযাক থথকওআ র্নমিাতকনয 

ভুকঔাভুর্ঔ য়, থমভনটা থেকন েযার্ন ভুর্রভকদয তল্লার্ ওযায ভয় কয়র্ঙকরা। 
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১ নাম্বায কয়কন্ট ঈকল্লঔ ওযা র্িভা যওাকযয র্বচাত দুযযা র্ওঙু অআন প্রণয়ন ওকযকঙ থমভন 

ন্ত্রাভূরও অআন (আংরযান্ড) থফা থদকপ্রভ ভূরও র্ফধান (অকভর্যওা) থমঔাকন থমওাঈকও ন্ত্রাী ভকন ওকয 

অটও ওযা মাকফ এফং ওাযাকাকয ািাকনা মাকফ এভনর্ও র্নর্দিষ্ট ওার মিন্ত তাকদয থওাথা স্থানান্তয ওযা 

মাকফ র্নযচন ওাযাফাকয বককয চনয।   

থমফ র্িভা ভুর্রভযা ভুর্রভ র্ফকশ্ব র্চযত ওকয তাযা থঔাকন র্স্থর্তীরতায ুমু্মঔীন য়, র্ওন্তু 

র্িভা র্ফকশ্ব থাওায ভয়  এযা এয থথকও তুরনাভূরও অয র্ফদচনও ফস্থায় থাকও। 

থমফ ভুর্রভযা ভুর্রভ বূঔকণ্ড র্চযত ওকয তাযা থদঔকত ায় থম থচরুচাকরভকও দঔর ওকয থনয়া 

কয়কঙ এফং থারায়ভান ভর্ন্দয (Sulaiman Temple) স্থাকনয চনয ভর্চদর অওা ধ্বং ওকয থদয়া 

কে। র্ওন্তু বর্ফলযকত ভুর্রভকদয র্ফচয় এফং থচরুচাকরভ ভুক্ত ওযায ফযাাকয এর্টআ প্রথভ র্নদিন। 

 

(৩) নফয যক্ষণীর র্িস্টান  চায়র্নস্ট আহুর্দ সভত্রীত্ব : 

 

আহুর্দযা প্রায় ৩০০০ ফঙয ধকয র্ফত্র থচরুচাকরকভ ুনঃ প্রফতিন ওযকত ঘার্ের। 

র্িস্টানযা প্রায় ২০০০ ফঙয ধকয ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এয র্পকয অায চনয কক্ষায় অকঙ। 

র্ওন্তু এযা ঈবয়আ একও কযয ত্রু। র্িস্টানযা চায়র্নস্টকদয াকথ এওাযকন সভত্রীত্ব স্থান ওকযকঙ থম তাযা 

ফিকল ভার্য়া’য চনয কক্ষা ওযকঙ। 

 

এআ চায়র্নস্টযা ৩ ধাক তাকদয ভার্য়া’য অকভকনয চনয কক্ষা ওযকঙ : 

 

(ও) আযাআর যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠায ভাধযকভ, মায যাচধানীকফ থচরুচাকরভ। (আর্তভকধয কয় থককঙ) 

(ঔ) ভর্চদর অওায় অর্ধতয র্ফস্তাকযয ভাধযকভ এফং থারায়ভান ভর্ন্দয স্থাকনয ভাধযকভ, থমঔাকন 

তাকদয ভার্য়া দাজ্জার (যার্ন্ট- র্িস্ট) ফা ওযকফ (প্রায় ভার্িয কথ) 

ভর্চদর অওা নফী থারায়ভান (অ’রাআর্ য়া ারাভ) র্নভিাণ ওকযর্ঙকরন, র্ওন্তু আহুর্দ  র্িস্টাকনয 

এর্টকও বুরবাকফ ঈস্থান ওকয ফকর থম এআ এওর্ট চাদয ভর্ন্দয এফং তাযা নফী থারায়ভান (অ’রাআর্ 

য়া ারাভ) থও নফী র্ককফ স্বীওায না ওকয যাচা র্ককফ স্বীওায ওকয।  

(ক) র্ভথযা ভার্য়া’য অকভন, থম র আহুর্দকদয ফহু প্রর্তর্ক্ষত আহুর্দ যাচা (মাকও র্িস্টানযা থচা র্ককফ 

র্বর্ত ওকয)। র্ওন্তু এআ যাচা কফ যার্ন্ট-  ক্রাআস্ট, এও চন এও থঘাঔা র্ভথযাফাদী (দাজ্জার থি র এভন 
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এওচন থম র্ওনা ফভয় র্ভথযা ওথা ফকর এফং প্রতাযণা ওকয)। থ নতুন র্ফশ্ব ফযাফস্থায (New World 

Order) থনতা কফ এফং তায থনতৃকত্ব থাওা যওায র্দকয় থ ুকযা র্ফশ্ব ঘারনা ওযকফ (ভক্কা  ভর্দনাকত থ 

প্রকফ ওযকত াযকফ না ) 

 

ভর্চদ অর অওাকও থারায়ভান ভর্ন্দয র্দকয় প্রর্তস্থান ওযা কফ  

 

 

 

ভর্চদ অর অওায ুকযা ং (ফুচ ফর্িায ুকযা অয়তাওায এরাওা এয ন্তবুিক্ত –  অর 

ভর্চদর্ট এত ফি থম থঔাকন থওান র্ফর্র্ল্ং থনআ)। 

অকভর্যওায তকন আযাআকরয র্ওঙু মায় অক না। ওাযন চায়র্নস্ট আযাআরকও প্রর্তষ্ঠায চনয অকভর্যওাকও 

ফযাফায ওযা কয়কঙ -  চায়র্নস্টকদয অর রক্ষয র্ঙর ভর্চদ অর অওাকও প্রর্তস্থান ওকয তাযা নতুন 

থারায়ভান ভর্ন্দয স্থান ওযকফ (এয ওাযকন তাকদযকও ভর্চদ অর অওা ধ্বং ওযকত কফ)। র্ওন্তু অর 

ওাকয়দা এআ ফযাাকয ুকযাুর্য কঘতন। তাকদয রক্ষয র অকভর্যওায আন্টাকযস্টগুকরাকও টাককিট ওযা শুধুভাত্র 

এআ ওাযকন থম এয পকর আযাআকরয থভরুদণ্ড দফির কয় কি এফং র্নওটফতিী থল ভয় অায অকক তাযা 

এটায ভুকঔাভুর্ঔ য়। 

চায়র্নস্ট যাষ্ট্র আযাআর এআ ফযাাকয ুকযাুর্য কঘতন থম অকভর্যওায তন কে। তাযা র্ফশ্বকও নতুন এও 

র্ফশ্ব ফযফস্থায চনয প্রস্তুত ওযকঙ থমঔাকন র্ব্রু কফ প্রধান বালা ( মাকত এঔন থমভন তাকদযকও ‚যার্ন্ট-

থর্ভর্টও‛ চাতীয় ব্দ র্দকয় তাকদযকও ভানুল থঘকন, ুকযা র্ফকশ্ব তাকদয অর্ধতয স্থার্ত কর মাকত ফাআ 

ঘু কয় মায়)। 
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থক্রর্র্ট ওাকর্িয ভকতা থফর্ও র্ফলয়গুকরা টাওায ফদকর ফযাফায ওযা য় মাকত চায়র্নস্টযা এয ভাধযকভ 

চনকণকও তাকদয দাক র্যনত ওযকত াকয। এয পকর, মর্দ থওঈ তাকদয ভানয ওযকত ঘায় –  তাযা আ 

ফযর্ক্তয থক্রর্র্ট ওাকর্িয ফযারযােকও ূনয ওকয র্দকফ এফং থ থওান দার্যরতায ভুকঔাভুর্ঔ কফ। এর্ট চনকণকও 

র্তযওায কথি দা ফার্নকয় যাঔা। 

মাযা ন্বাকফ এয দাকত্বয র্ওায কফ তাযা র নাযফ এফং ঔুযাান ফযতীত নযানয থমাোযা ওাযন 

তাযা তাকদয প্রর্তর্দকনয ঔাফায থওনায চনয থক্রর্র্ট ওাকর্িয ঈয র্নবিয ওকয। নযর্দকও ভুর্রভ বূঔণ্ডগুকরা 

র্স্থর্তীর (চায়র্নস্ট ওতৃও ওভ ানকমাকয), তাআ এআ ভুর্রভযা মাযা তাকদয র্নকচকদয ঔাফায ঈৎাদন 

ওকয তাযা তাকদয থথকও ভুক্তবাকফ র্টকও থাওকত াযকফ তাকদয তুরনায়, মাযা থক্রর্র্ট ওার্ি র্বর্ত্তও 

থিনীর্তয ঈয র্নবিযীর।      
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ওাকরা তাওায বর্ফলৎফাণী – খটনায ক্রভ 

 

অকভদ ফনিনা ওকযকঙন থম অফ ুহুযায়যা (যাঃ) ফকরকঙন, “যাুর() ফকরকঙনঃ”থঔাযাান কত ওাকরা তাওা 

ধাযী থরাও থফয কফ মাকদযকও থওঈ যার্চত ওযকত াযকফ না মতক্ষন না তাযা অর্রয়ায় র্ফচয় তাওা  

িাকফ।” 

‘অর্রয়া’ ফাআতুর ভাওর্দকয প্রাঘীন থযাভান নাভ । তৎওারীন থঔাযাান র্ঙর ফতিভান অপকান  ূফি আযান । 

 

আহুদী ধভিগ্রকন্থ আহুদীফাকদয র্ফরুকে মুে  থমাোকদয ফনিনা 

 

দনিীর্তগ্রস্ত থচরুচাকরভয র্ফরুকে ইশ্বকযয র্যওল্পনাঃ 

এগুকরা কে থআ ওথা মা স্বকিীয় থনাফার্নীয প্রব ুফকরকঙনঃ অখাত র্দকয় বাঙ্গায মন্ত্র সতর্যয চনয কাঙ ওাট । 

থচরুচাকরকভয প্রাঘীকযয র্ফরুকে ঢারু যাস্তা সতর্য ওকযা । এআ থআ য মায ার্স্ত কফ, থ ম্পুনিরূক ার্ষ্ঠ 

ফকর । (থচকযর্ভয়া ৬:৬)  

 

অল্লা থওন চায়র্নস্টকদয ার্স্ত র্দকেন ?  

তাযয প্রবু অভাকও ফরকরন, আযাআকরয চনককনয ঈয এটা থল কফ । এযয অর্ভ অয ওঔনআ ঈকক্ষা 

ওকয মাফনা ( ওাযণ তাযা প্রবুয ঘুর্ক্ত থবকগকঙ  াাঘাকয র্রি কয়কঙ )। থআ র্দন র্কচিায ংকীকতয র্যফকতি 

র্ফরা শুরু কফ, কনওকওআ ঙুকি থপরা কফ ফিত্র । (অকভা ৮ : ২,৩) 

 

ইহুদী ধভিগ্রকন্থয র্ল্ থটস্টাকভকন্ট এআ থনাফার্নীয ফনিনা ওযা য় 

 

“থদঔ, এওদর থরাও অকঙ ঈত্তয র্দকওয থদ থথকও,( আযাআকরয ঈত্তকয ভুর্রভ থদ ভু( আযাও, অপকান, 

র্ভয  নযানয) আযাআর িাযা র্নীর্িত ) এফং এওর্ট ভান চার্ত ৃর্থফীয ুদূযতভ ং থথকও ঈত্থার্ত 

কফ। তাযা তীয ধন ু ফিা ফনওাযী কফ । তাযা র্নষ্ঠুয  দয়াীন কফ ; তাযা ভুকরয ভত কচিন ওযকফ ।(মঔন 

ভুর্রভযা এও াকথ অল্লাহু অওফয ফকর [অল্লা ভান]) তাযা শ্বাকযাী কফ ।থমকত ুথমাোযা থতাভাকদয 

র্দকও র্নকক্ষ ওযকফ । , ইহুদীফাদীয ওনযা । (থচকযর্ভয়া ৬: ২২,২৩) 
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এওচকনয হুভর্ওকত এও াচায ইহুর্দফাদী ার্রকয় মাকফ । াঘচকনয হুভর্ওকত তুর্ভ ার্রকয় মাকফ । মতক্ষন না 

তুর্ভ থার থফা ফযানায র্ককফ ঙািা কি মাকফ ।(আায়ীয়া ৬:২৬-৩০) 

র্ঙ্গায় পু থদয়া  তওিফাতিা ফাচাকনা কফ র্ফত্র ফিকত ! বুর্ভয ভস্ত ভানুল প্রওর্ম্পত কত থাওকফ প্রবুয 

অকভকনয চনয ; ফযআ এটা র্নওটফর্তি , এভন র্দন ন্ওায  র্ফলাকদয, এভন র্দন তাায । থমবাকফ থবায 

য় থবাকফ ফিত থথকও এওর্ট র্ক্তারী ঃ াযাকচয় থনাফার্নী থনকভ অকফ মা অকক ওঔনআ য়র্ন । 

(থচাএর ২:১-৯)  

 

আরাকভ ওাকরা তাওা ফাী থনাফার্নীয ফনিনা 

 

অবু্দল্লা আফন ামারা (যা.) অল্লায যাুর (াঃ) থথকও ফণিনা ওকযকঙন থম ঈর্ন ফকরকঙনঃ “র্যর্স্থর্ত তায 

ওাকচয ধাযা নুমামী ঘরকত থাওকফ মতক্ষণ না থতাভযা র্তনর্ট ফার্নীকত র্যণত ঃ এওর্ট ফার্নী াকভয, 

এফং এওর্ট ফার্নী আকমকভকনয অয অকযওর্ট আযাকওয।”আফন ামারা (যাঃ) ফরকরনঃ “থ অল্লায যাুর 

(াঃ)! মর্দ অর্ভ থআ র্দন মিন্ত থফঁকঘ থার্ও তকফ অভায চনয এওর্ট র্নধিাযন ওকয র্দন।” অল্লায যাুর(াঃ) 

ঈত্তয র্দকরন, “থতাভায াকভ মামা ঈর্ঘত কফ ওাযন এর্ট অল্লায বূর্ভকদয ভকধয ফকঘকম ঈত্তভ, এফং ঈনায 

ফকঘকম বার ফান্দাযাআ থঔাকন চকর্া কফ! এফং মর্দ তুর্ভ তা না ঘা তকফ থতাভায আকমকভকন মামা ঈর্ঘত এফং 

থঔানওায ওূ থথকও ার্ন ান ওযা ঈর্ঘত। ওাযন অল্লা অভাকও র্নর্িত ওকযকঙন থম ঈর্ন াভ এফং তায 

ভানুকলয ঈয থঔমার যাঔকফন!”    

(আভাভ অকভদ ৪/১১০, অফ ুদাঈদ ২৪৮৩)  

ার্দ নুাকয র্তনর্ট থনাফার্নী সতর্য কফ , মায ভকধয এওর্ট থনাফার্নী 

 ১) াকভ 

 ২)আযাকও 

 ৩)আকয়কভকন  

 

যর্ট থঔাযাাকন ( অপকানস্থান  তায ঘাযাক ) মর্দ এআ ফযাাকয ভতাসনওয অকঙ, ৃর্থফীয ফাআ এআ 

ফাস্তফতা নুবফ ওকযকঙ )  
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অর  ওাকয়দা  তায কমাকী ংকিন গুকরা অচ ঘাযর্ট চায়কাকতআ ঈর্স্থত 

 

আযাওঃ আরার্ভও থস্টট প আযাও 

াভঃ চাফাত অর নুযা  

আকয়কভনঃ অনায অর ার্যয়া  

থঔাযাানঃঅর ওাকয়দা থওন্নীয়, তাকরফান  র্ফর্বন্ন কমাকী ংকিন ।  

একদয ফাআ মুক্তযাষ্ট্র  তাকদয থদাযকদয াকথ রিাআ ওযকঙ , র্র্যয়া ফযতীত । থমকত ুএআ ফআটা ২০১২ াকরয নকবম্বকয 

থরঔা, চাফাত অর নুযা র্পর্য়ারী থখালনা ওকযকঙ তাযা এওর্ট আরাভী যাস্ট্র প্রর্তষ্ঠায চনয রিাআ ওযকঙ । মুক্তযাস্ট্র 

 নযাকটা র্িও ভকয়য কক্ষা ওযকঙ মাকত তাযা আরাভী যাস্ট্র প্রর্তষ্ঠা ওযকত ক্ষভ না য় । মর্দ তাযা অক্রভকনয থঘস্টা 

ওকয তকফ চাফাত অর নুযা আরাভী থস্টট প আযাকওয ভত র্যওল্পনা গ্রন ওযকফ ।  

অর ওাকয়দায এআ গ্রুগুকরা এতর্দকনয মুকেয ফঙযগুকরাকত রিাআ ওকয মাকে , এটা ম্ভফ তাকদযকও র্যকয় থদয়া, 

ওাযন তাযা ফাআ স্বাধীন বাকফ শুধুভাত্র অদকিয র্বর্ত্তকত এওর্ত্রত কয়কঙ । এভনর্ও তাকদয এওর্ট র্নর্দিষ্ট চায়কা অকঙ , 

মর্দ তাকদয াাি ফিকত রুওাকত য় ।  

 

বর্ফলৎফাণীওৃত আকয়কভকনয অর্ফয়াকন ১২,০০০ ভুর্রভ থমাো এঔন চি  কে 

 

অভাদ থথকও ফর্ণিত, আফকন অব্বা (যা.) ফকরন থম যাুরুল্লা (াল্লারাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) ফকরন, “ অল্লাহ্  তায 

যাুরকও াাময ওযায চনয ‘অকদন অর্ফয়ান থথকও ফায াচায থরাও থফয কয় িকফ, মাযা অভায এফং তাকদয ভকয়য 

ভকধয কফিাত্তভ থরাও।” 

আকয়কভকনয অনায অর ার্যয়া (AQAP) ‘অকদন অর্ফয়ান প্রকদক ফস্থান ওযকঙ এফং আর্তভকধয তাকদয ফায াচায 

থরাও র্ফর্ষ্ট এও অর্ভি কিন ওযা কয়কঙ, র্িও থমভনর্ট যাুরুল্লা (াল্লারাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) ফকরকঙন। 

 

র্নু্দস্তান অক্রভকণয ফযাাকয বর্ফলৎফাণী 

 

থঔাযাান অর্ভি ম্পকওি ফরা কয়কঙ : 

অফু হুযায়যা থথকও ফর্ণিত থম যাুরুল্লা (াল্লারাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) ফকরন, “ অভায ঈম্মকতয ভধয থথকও এওদর 

থরাও র্ন্দসু্তান অক্রভণ ওযকফ এফং অল্লাহ্ তাকদযকও র্ফচয় রাব ওযকত াাময ওযকফন। তাযা র্ন্দুস্তাকনয যাচাকও 
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র্ওর র্দকয় থফঁকধ যাঔকফ। অল্লাহ্ তাকদয ফ গুনাকও ক্ষভা ওকয র্দকফন। এযয তাযা াকভয (ফৃত্তযয র্র্যয়া) র্দকও মাকফ 

এফং থঔাকন তাযা ইা আফন ভাযআয়াভকও াকফ।” 

থনাট : আভাভ ভার্দ  ইা (অ’রাআর্ য়া ারাভ) এয ভধযফতিী ভকয়য ফযাাযটা প্রওৃর্তকতবাকফআ েস্ট। র্ওন্তু এটা 

র্নর্িত থম আভাভ ভার্দ প্রথকভ অকফন এফং এযয অকফন ইা (অ’রাআর্ য়া ারাভ)। ফতিভান র্ফকশ্বয ফস্থা  

খটনাফরী বাকরাবাকফ মিকফক্ষণ ওযায ভাধযকভ কনও ম্মার্নত থঘৌও অকরভকণ ধাযণা ওযকঙন থম আভাভ ভার্দ 

আর্তভকধয চন্মগ্রন ওকযকঙন এফং ীঘ্রআ র্তর্ন আরাকভয র্ফচকয়য চনয ওভিযত র্ফর্বন্ন ক্কন্থী দরগুকরাকও ঐওযফে 

ওযকফন। 

 

আর্ন্ডয়ায প্রর্ত অর ওাকয়দায অক্রভকণয হুভর্ও (২০০৮ এ ভুম্বাআ অক্রভকণয ওাযকন) র আর্ন্ডয়া অক্রভকণয 

বর্ফলৎফাণীয এওটা ং 

 

থঔাযাাকনয তার্রফানকদয র্দকও তাওাকর অভযা থদঔকত াআ তাকদয রক্ষয র আর্ন্ডয়া। ৃর্থফীয ফকঘকয় 

বয়ংওয কর্যরা র্ফকলজ্ঞ আর্রয়া অর ওাশ্মীর্য তার্রফান, রস্কয আ তাআকয়যফা  অর ওাকয়দাকও ঈৎার্ত 

ওকযকঙ আর্ন্ডয়াকত মুে শুরু ওযায চনয। র্ওন্তু র্তর্ন থওন আর্ন্ডয়াকও ঙন্দ ওযকরন ? 

ভার্ওিনকদয র্ক্তারী র্ভত্র ার্ওস্তান অর্ভি মাযা অর ওাকয়দা  তার্রফানকদয র্ফকযাধী, তাযা আর্ন্ডয়াকত ২০০৮ 

এ আ াভরায ভয় ফিকচ্চাবাকফ তওি র্ঙর। আর্ন্ডয়া এভয় ার্ওস্তাকনয র্ফরুকে প্রায় মুে শুরু ওযকত মার্েকরা 

ওাযণ, তাকদয র্বকমাক র্ঙর ার্ওস্তান  প্রর্ক্স অক্রভণ র্ককফ এর্ট রস্কয আ তাআকয়যফাকও র্দকয় ওর্যকয়কঙ। 

এআ র্ফার হুভর্ওয ওাযকন ার্ওস্তান াও-অপকান ফর্িাকয ঘরা অর্ভিকদয াকথ তার্রফানকদয মুে থার্ভকয় থদয় 

এফং তার্রফান  অর ওাকয়দাকও ুনকিিকন ফাধা না র্দকয় অয তাকদযকও তাকদয বুযত্থাকনয ফযাাকয স্বাধীনতা 

র্দকয় আর্ন্ডয়ায াকথ পুর থস্কর মুকেয চনয প্রস্তুত কত থাকও। অর ওাকয়দা  তার্রফান এআ ফযাাকয প্রর্তজ্ঞাফে 

থম মর্দ ার্ওস্তান আর্ন্ডয়ায াকথ মুে ওকয তকফ তাযা থঔানওায ংঔযাকর্যষ্ঠ ভুর্রভকদয ক্ষ কয় রিকফ। 
অকভর্যওা ফযাাযটা বার ভকতা অঁঘ ওযকরা এফং আর্ন্ডয়াকও দ্রুত এ ফযাাকয থার্ভকয় র্দর এটা ফকর থম আর্ন্ডয়া  

ার্ওস্তাকনয ভধযওায মুকে শুধুভাত্র অর ওাকয়দা  তার্রফান রাবফান কফ।  

অর ওাকয়দা চাকন থম আর্ন্ডয়াকত অক্রভণ ওযকত থাওকর আর্ন্ডয়া ার্ওস্তানকও তায অপকান ফর্িাকয “ন্ত্রাীকদয 

রারন-ারকনয” চনয অক্রভণ ওযকফ। ার্ওস্তান এ অক্রভকণয প্রর্তকাধ র্নকফ এফং অর ওাকয়দা  তার্রফান 

তাকদয ভুর্রভ প্রর্তকফীকদয এভনর্ও ফাংরাকদকও (অকযওর্ট ভুর্রভ ংঔযাকর্যষ্ঠ প্রর্তকফী) াাময 

ওযকফ। 
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এআ ুকযা অঞ্চর্রও মুে কফ প্রওৃতকক্ষ ভুর্রভ ফনাভ র্নু্দ মুে। ফককল ভুর্রভযা এআ মুকে চয়ী কফ 

থমভনটা যাুরুল্লা (াল্লারাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) অভাকদয চার্নকয় র্দকয়কঙন ার্দকয ভাধযকভ। অয থআ 

ভুচার্দকদয ূকফিয ফ গুনা ভাপ ওকয থদয়া কফ (পকর তাযা চান্নাত রাব ওযকফ)। 

  

থচরুচাকরকভয ভুর্ক্তয চনয অল্লায ওাকঙ ওৃতজ্ঞতা প্রওা 

 

থঔাযাান (ফৃত্তয অপকার্নস্তান) থথকও অা ওাকরা তাওাধাযী সনযযা র্র্যয়ায র্দকও ভাঘি ওযকফ এফং আভাভ 

ভার্দয ধীকন থাওা র্র্যয়ায ভুচার্কদয াকথ থমাক র্দকফ অয আযাআকরয র্ফরুকে মুে ওযকফ (তা ওতর্দন 

মিন্ত ঘরকফ তা অল্লাআ বার চাকনন) মতক্ষণ না মিন্ত তাকদযকও এওর্ট দককি ফকযাধ ওকয যাকঔ। এযয 

দাজ্জার নতনু র্ফশ্ব ফযাফস্থায যাচা র্ককফ অর্ফবূিত কফ। চায়র্নস্টযা এ ফযাাকয কক্ষা ওযকঙ ওাযন তাযা 

চাকন দাচারকও থওঈ যার্চত ওযকত াযকফ না। র্ওন্তু র্ওঙু ভয় কযআ তাযা ইা (অ’রাআর্ য়া ারাভ) থও 

াকফ র্মর্ন দর্নয়াকত স্বকি থথকও ফতযণ ওযকফন। ওার তাওাধাযী থমাোযা তঔন থচরুচাকরকভ থৌঁঙাকফ এফং 

তয ভার্য়া ইা (অ’রাআর্ য়া ারাভ) তযা ওযকফন র্ভথযা ভার্য়া দাজ্জারকও, ওাযন র্তর্নআ এওভাত্র 

ফযর্ক্ত মাকও অল্লাহ্ াভথিয র্দকফন দাজ্জারকও তযা ওযায চনয। এযয তাযা সফধ আযাআরকও র্ফত্র কয 

রুান্তয ওযকফন, ভর্চদ অর অওায ুনকিিন ওযকফন মা (ুরায়ভান অ’রাআর্ য়া ারাভ ওতৃও র্নর্ভিত 

কয়র্ঙর) এফং অল্লাহ্ তায ঙ্গীওায ূযকণয চনয অল্লায ওাকঙ ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযকফন।     

আহুর্দকদয র্ল্ থটস্টাকভন্ট নুমায়ী এটা কফ তাকদয ওৃতজ্ঞতা ুঘও প্রাথিনা 

“অকল্লরুচা ! দাত্ব,ভর্ভা,ম্মান  ক্ষভতা অভাকদয প্রবযু চনয। তায যায় র তয  নযায়র্নষ্ঠ ওাযন র্তর্ন 

থআ র্ততাকও র্ফঘায ওকযকঙন থম ফযর্বঘাকযয ভাধযকভ ৃর্থফীকত া ঙর্িকয়কঙ; এফং র্তর্ন তায ঈয 

প্রর্তকাধ র্নকয়কঙন তায িাযা থম যক্ত র্তত কয়র্ঙকরা।” (ফাণী:১৯ : ১-২) * 

(াপায অর ারায়ী তায The day of Wrath ফআকত ফকরকঙন থচ এআ র্ততা র অকভর্যওা  আযাআর তাযা 

র্ফকশ্ব াাঘায  লীর ওকভিয র্ফস্তায খর্টকয়কঙ এফং এআ দআ চার্ত প্রঘুয র্যভাকন ভুর্রভকদয যক্ত ছর্যকয়কঙ, 

থচরুচাকরভ চকয়য য তাযা ভুর্রভকদয যক্ত প্রফার্ত ওকয।) 

“থআ ভয়টাকত অর্ভ ভানুকলয ওথাফাতিাকও র্ফশুে ওকয র্দফ মাকত তাকদয ফাআ তাকদয প্রবুয গুণকান ওকয এফং 

ওাঁকধ ওাঁধ র্ভর্রকয় তাঁয র্যকফা ওকয।” (চাার্নয়া, ৩: ৯) 

(“াওাভ” থি ওাঁধ, এঔাকন চাভাকত ওাঁকধ ওাঁধ র্ভর্রকয় ারাকতয ওথা ফরা কয়কঙ) 
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এর্ট ওঔন খটকত াকয ? 

 

কনও আরার্ভও স্করায (থমভন াপায অর ারার্য় তাঁয ফআ “The Day of Wrath” এ) এফং নযানয ধকভিয 

ফুর্েচীফীযা ২০১২ থও ৃর্থফীয থল ভয় ফকর বর্ফলৎফাণী ওকযর্ঙকরন। তাযা ফকরকঙন থম মর্দ ২০১২ থত 

ৃর্থফীয ধ্বং না য় তকফ এটা থল ভকয়য শুরু কফ। 

অপকার্নস্তান, থাভার্রয়া  আকয়কভকন অর ওাকয়দা গ্রুগুকরা থরার্ত াকয র্দকয় র্িভা থতর যফযা ফন্ 

ওকয র্দকয়কঙ এফং থআ াকথ কত ওকয়ও ফঙয ধকয প্রধান প্রধান ওাঁঘাভার মা র্িভা সনযকদয ওাকঙ র্যফন 

ওযা কতা তাঁয থ  ফন্ ওকয র্দকয়কঙ। অর ওাকয়দায র্যওল্পনাওাযীকদয  ভকত ২০১২ থত র্িভা সনযযা 

অপকার্নস্তান তযাক ওযকফ। ২০১২ থ য নকবম্বকযয প্রথভ র্দকও অপকার্নস্তান থথকও ফ্রাে  র্ব্রর্ট থপাি 

প্রতযাায ওকয থনয়া য়, এটা অর ওাকয়দায র্যওল্পনায পরতায এওটা ং। 

দঔরদায সনয ম্পূণিবাকফ অপকার্নস্তান তযাক ওযকর (অকাভী ওকয়ও ভা ফা ফঙকযয ভকধয) তার্রফান এফং 

অর ওাকয়দা অপকার্নস্তান থথকও থচরুচাকরকভয র্দকও ভাঘি ওযকফ এফং তাকদযকও এটা ওযা থথকও থওঈআ 

অটওাকত াযকফ না (যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাকভয বর্ফলযৎফাণী নুমায়ী)। 

থচরুচাকরকভয র্দকও ভাঘি ওযায ভয় র্থভকধয তাকদয ংঔযা ফরৃ্ে াকফ, ওাযন তাযা আযাও (আরার্ভও থস্টট 

প আযাকওয ভকতা অর ওাকয়দায নযানয াঔাগুকরায াকথ এওর্ত্রত কফ) , এযয র্র্যয়া (স্ত্র আরার্ভও 

বুযত্থানওাযীযা) এফং এযয যাকরস্টাআকনয নযানয ভুচার্কদয াকথ এও কফ। অর ওাকয়দায নযানয াঔা 

তাকদয াকথ থমাক র্দকফ মায পকর তাযা এও দভয ফার্নীকত র্যণত কফ। 

মাযাআ তাকদয কথ ফাধা কয় দাঁিাকফ তাযা ধংপ্রাি কফ। 

“এযয থঔাযাান থথকও ওার তাওা থফয কয় অকফ এফং এভনবাকফ থতাভাকদয তযা ওযকফ থম ওঔন 

এবাকফ তযা ওযা য়র্ন…..ুতযাং মঔন থতাভযা তাঁকও (আভাভ ভার্দ) থদঔকফ, তঔন তাকদয ওাকঙ মাকফ এফং 

তাঁকও ফাআয়াত (অনুককতযয থ) র্দকফ, এভনর্ও মর্দ এটা ওযায চনয থতাভাকদয ফযকপয ঈয াভাগঁুর্ি র্দকয় 

থমকত য়। র্নিয়আ ভার্দ র অল্লায ঔর্রপা।” (আফন ভাচা)     
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ভযা 

 

র্যর্ষ্ট ১ :  অপকার্নস্তান-যার্য়ায মুে যফতিী ভকয় অর ওাকয়দায ক্রভর্ফওা (১৯৯০-২০১২) 

 

 

 

০ – থৌর্দ অযফ  র্ভয র অর ওাকয়দা দযকদয অর থদ। াভা র্ফন রাকদন থৌর্দ অযফ থথকও এফং 

অয়ভান অর চাার্র্য র্ভয থথকও এককঙন।  

০.৫ – অর ওাকয়দা দযকদয চনয র্নচ থদ হুভর্ও স্বরূ য়ায য তাযা ুদাকন স্থায়ীবাকফ ুদাকন অশ্রয় 

গ্রণ ওকযন। 

১- ুদান থথকও  চরুর্য র্বর্ত্তকত াভা এফং তায াথীযা অপকার্নস্তাকন র্পকয মান। আ ভয় তার্রফানযা 

অপকার্নস্তাকনয থফীযবাক এরাওা র্চয় ওকযর্ঙকরন এফং মুে প্রায় থকলয কথ র্ঙর। 
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২ – অপকার্নস্তাকন অকভর্যওায থনততৃ্বাধীন মুে ঘরাওারীন ভকয় (৯/১১ যফতিী) অর ওাকয়দা থতাযা থফাযা 

াাি  াও-অপকান ফর্িাকয অশ্রয় থনয়।    

৩ – কনও অর ওাকয়দা দযযা ফর্র্ফিকশ্বয াকথ ঈন্নত থমাকাকমাক  বুযত্থান ঘারু যাঔায চনয ার্ওস্তাকনয 

প্রধান য ওযাঘীকত ঘকর মান (২০০২-২০০৫)। 

৩.৫ – আযাকন থঙাট থঙাট অর ওাকয়দা গ্রু  থর কিন ওযা য়। অর ওাকয়দা  আযান ঈবয় কক্ষয ঈচ্চ দস্থ 

ফন্দী দয র্ফর্নভয় ওযায ভাধযকভ যেকযয ভকধয র্ন্ স্থান ওকয এফং এআ কতি অক থম তাযা একও 

কযয থওান ক্ষর্ত ওযকফ না। এয পকর অর ওাকয়দা দযযা ার্ওস্তান থথকও যার্য অপকার্নস্তাকন এফং 

আযাকনয থ র্দকয় আযাকও থমকত াযকফ।  

৪ – আযাও : অর ওাকয়দা দযযা আযাকও আরার্ভও যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠায চনয মুে থওৌর র্ঔর  মুকেয র্বজ্ঞতা 

চিন ওযকরা। দীখিকভয়াদী র্যওল্পনায় তাযা পর কয়র্ঙকরা। অযফকদয ভকধয আরার্ভও যাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠায থক্ষকত্র 

আযাও র্ঙর অর ওাকয়দায চনয প্রথভ থটর্স্টং গ্রাঈন্ড। ফতিভাকন আরার্ভও থস্টট প আযাও (ISIS) র্য়া নূয 

ভার্রর্ও’য যওাকযয র্ফরুকে র্চাদ ঘার্রকয় মাকে। 

৫ – আকয়কভন : আযাকওয অর ওাকয়দা থমাো থথকও থমফ র্ক্ষা ায়া মায় তা আকয়কভকন অর ওাকয়দায নতনু 

াঔা অর ওাকয়দা আন এযার্ফও থর্ননুরা (AQAP) কিকনয থক্ষকত্র ঈওার্য কফ। আযাকওয ভতআ আকয়কভকন 

AQAP ভার্ওিন ফার্নীয র্ফরুকে মুে ঘার্রকয় মাকে ওাযন বুর্ভ  াককযয ভকধয এর্ট ঘযভ স্ট্রযাকটর্চও রযান্ড। 

৬ – থাভার্রয়া : অর ওাকয়দায এওর্ট াঔা াযাওাত অর াফাফ (আরার্ভও আয়ুথ ভুকবকভন্ট) এয অফাস্থর। 
আকয়কভকনয ভকতা থাভার্রয়া এওর্ট ঘযভ স্ট্রযাকটর্চও রযান্ড, থমঔাকন যকয়কঙ এভন এও ভুরথ মা আযাআর, 

থৌর্দ অযফ  নযানয ভার্ওিন সভত্রীয ওাকঙ ভারাভার অভদার্ন-যিার্নয ওাকচ ফযাফায ওযা য়। অর ওাকয়দা 

থাভার্রয়ায চরদুযকদয াকথ ম্পওি স্থাকন ক্ষভ কয়কঙ, মাযা র্িভা ওাককিা চাাচগুর অটও ওকয 

থগুকরায ণয মুকেয ভুনাপা র্ককফ র্নকয় থনয় থফা এয র্ফর্নভকয় র্ভর্রয়ন র্রাকযয ভুর্ক্তন দাফী ওকয এফং 

থমফ চাাচ অর ওাকয়দায ত্রুকদয ওাকঙ ভারাভার থমাকান থদয় তাকদযকও ফাধা থদয়। 

৭ – র্র্যয়া : র্র্যয়ায় ২০১১-১২ থত বুযত্থান ঘরাওারীন ভকয় অর ওাকয়দা াঔা চাফাত অর নুযা 

র্র্যয়ায় র্চাকদয থনতৃকত্বয অকন র্ধর্ষ্ঠত য় । র্র্যয়াকত তাকদয র্ঙর তযাধুর্নও এফং র্বজ্ঞ থকর্যরা 

থপাি মায ওাযকন ফ র্ফকরাীযা এয ঈয র্নবিয ওযকরা ওাযন ফার্ও র্ফকশ্বয থওঈআ র্র্যয়ায চনককনয 

াাকমযয চনয ওযা অতিনাকদয থওান কযায়া ওকযর্ন। র্িভা র্ক্তগুকরা নযানয র্ফকরাীকদযকও াাময 

ওকযর্ন ওাযন থগুকরা চাফাত অর নুযা থকানবাকফ তাকদয ঈয প্রবাফ থপকরর্ঙর। এবাকফআ 

র্র্যয়াকও র্িভা র্ফকশ্বয প্রবাফ থথকও ভুক্ত ওযায ভাধযকভ অর ওাকয়দা তাকদয রকক্ষ র্ফচয়ী কয়কঙ এফং 

ভুর্রভকদয এটা প্রভাণ ওকয থদর্ঔকয়কঙ থম তাযা র্নকচযা র্িভা াাময ঙািাআ র্ফচয় রাকবয াভথিয যাকঔ। 
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র্যর্ষ্ট ২ : থঔাযাান থথকও ওার তাওা – থচরুচাকরকভয র্দকও মাত্রা 

 

 

 

 

অযকফয ূফি র্দকও ফর্স্থত থঔাযাান (থগ্রটায থঔাযাান) থথকও সনযযা থফয য়া অকফ। ঈকযাক্ত ভানর্ঘত্রকত 

থঔাযাান থথকও থচরুচাকরকভয র্দকও মাত্রায র্ফর্বন্ন ধা থদঔাকনা কয়কঙ এফং অর্ভ ংর্ক্ষিবাকফ র্ওঙ ুফযাঔযা 

র্দকয়র্ঙ থম প্রকতযও ধাক র্ও র্ও খটকত াকয। 

১ – অপকার্নস্তান : র্িভা থনতৃত্বাধীন থফীযবাক থপাি ২০১২ এয থকলয র্দকও ফা ২০১৩ এয প্রথভ কধিকও 

ভকয়য ভকধয অপকার্নস্তান থঙকি ঘকর মাকফ। অকভর্যওান্থী অপকান  ার্ওস্তার্নযা এটা ফুছকত াযকঙ। তাআ 

তাযা অর্ভিকদয াকথ অপকার্নস্তাকন রিাআ ওযায অওাংঔা থথকও র্নকচকদয ভুক্ত ওকয র্নকয়কঙ (ওাযন তাযা 

চাকন তাযা ভূরযফান থওান ভৃতুযয চনয রিাআ ওযকঙ না, মা ওযকঙ অর ওাকয়দা  তার্রফানযা)।  

২ – াও-অপকান সভত্রীত্ব : ার্ওস্তান   অপকার্নস্তাকনয তার্রফানযা এও কয় ার্ওস্তানীকদয র্নকয় াভকন ভাঘি 

ওযকফ। র্িভা ফার্নী প্রতযাঔযাকনয পকর ার্ওস্তাকনয অর্ভিয ঈয ঘা ওকভ মাকফ এফং তাযা এআ কতি অর 

ওাকয়দা  তার্রফানকদয াকথ এও কয় র্চাদ ওযকফ থম তাযা তাকদয ওভন ত্রু আর্ন্ডয়ায র্ফরুকে মুে ওযকফ। 

২.৫ – ফাংরাকদক অর ওাকয়দা আোয়াযর্ গ্রুগুকরা াও-অপকান সভত্রীয াকথ ঐওযফে কফ। 
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৩ –আর্ন্ডয়ায (অাভ) ভুর্রভযা  ভায়ানভাকযয থযার্ঙ্গা ভুর্রভযা আর্ন্ডয়ান যওাকযয ওাযকন এও ওর্িন  

ফস্থায ভধয র্দকয় মাকে। তাযা আর্ন্ডয়ায যওাকযয র্ফরুকে ঐওযফে কফ এফং তাকদয গুরুত্বূণি ভানুলকদয ফন্দী 

ওযকফ। 

৪ – আযান : আযাকনয র্য়াযা ভুর্রভকদয ভকধয নতনুরূক ককি ঈিা সভত্রীত্বকও ফাধা র্দকফ (মা অর ওাকয়দায 

থনতৃকত্ব ঘরকঙ)। কত ওকয়ও ফঙকয তার্রফানকদয াকথ র্ফশ্বাখাতওতা ওযায ওাযকন আযানীযা র্ফরুি কফ। 

৫ – আযাও : আরার্ভও থস্টট প আযাও নযানয অর ওাকয়দা াঔাগুকরায াকথ এওর্ত্রত কয় তাকদযকও আযাকনয 

র্ফরুকে াাময ওযকফ (মাযা আযাকওয ুর্ন্নকদয চনয প্রতফন্ও কয় দাঁর্িকয়কঙ)। 

৬ – র্র্যয়া : র্র্যয়ায অর ওাকয়দা অয র্ফকরাীযা অর ওাকয়দায াঔাগুকরায াকথ এওর্ত্রত কয় তাকদয সনয 

ংঔযা অয ফৃর্ে ওযকফ। এভন কত াকয থম এর্ট অধুর্নও আঈকযাীয় ক্রুকর্াযকদয র্ফরুকে ভারাাভা 

(অযভাককর্ন) মুে ঘরাওারীন ভকয় খটকফ।  

৭ – তুযস্ক : ভারাাভা মুকে অধুর্নও আঈকযাীয় ক্রুকর্াযযা ভুর্রভকদয ওাকঙ যার্চত য়ায ভাধযকভ তুযস্ক 

থওান মুে ঙািাআ ভুর্রভ সনয ওতৃও চয় ওযা কফ। ওাভার অতাতুযও এয ভয় থথকও তুর্ওিযা আঈকযাীয় 

প্রবাকফয র্নকঘ দীখি ভয় থাওায য আরাকভ র্পকয মাকফ। 

যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এয ার্দ থথকও চানা মায়, থওান এও ফযর্ক্ত র্ঘৎওায ওকয ফকর 

ঈিকফ থম দাজ্জাকরয অর্ফবিাফ কয়কঙ। মঔন থরাকওযা তাকদয বুর্ভকত র্পকয মাকফ তঔন তাযা ফুছকফ থম এটা 

র্ভথযা থখালণা র্ঙর। 

৮ – অযফ : ভুর্রভযা আভাভ ভার্দকও থঔাঁচায চনয ভক্কায় মাকফন এফং আভাভ ভার্দকও অনুককতযয থ 

(ফাআয়াত) র্দকফন। 

৯ – আকয়কভন : আকয়কভর্নযা ১২,০০০ ভুচার্দ র্নকয় অর্ফয়ান-‘অদন প্রকদ (AQAP) থথকও অর্ফবূিত কফন, 

মাকদয ফযাাকয  যাুরুল্লা (াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) ফকরকঙন তাযা কফ “অভায এফং তাকদয ভধয 

থথকও কফিাত্তভ ভানুল”। তাযা দয কর্িত ভার্দ অর্ভিকও ভথিন ওযকফ। 

৯.৫ – র্ভয, থাভার্রয়া এফং র্রর্ফয়ায অর ওাকয়দা গ্রুগুকরা ভার্দ অর্ভিয াকথ ঐওযফে কফ। 

১০ – আযাআর : দয কর্িত অর ওাকয়দা ভার্দ অর্ভি থচরুচাকরকভয র্দকও ভাঘি ওযকফ এফং থঔাকন র্ককয় তাযা 

র্তযআ দাজ্জারকও থদঔকফ, থ তাকদযকও এওর্ট দককি ফকযাধ ওকয যাঔকফ (অল্লাআ বার চাকনন থটা ওত 

ফি)। দাজ্জার ুকযা র্ফক অর্ধতয ওযায ভয় ভুর্রভযা র্তযওাকযয ভার্য়া ইা (অ’রাআর্ য়া ারাভ) 

এয ফতযকণয চনয কক্ষা ওযকফন। র্তর্ন র্র্যয়াকত ফতযণ ওযকফন এফং রুদ র্ফভানফন্দকয র্ভথযা ভার্য়া 
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দাজ্জারকও তযা ওযকফন (থমভনটা যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআর্ য়া াল্লাভ অভাকদয চার্নকয়কঙন ার্দকয 

ভাধযকভ)। রুদ র্ফভানফন্দযর্ট আযাআকর ফর্স্থত এওর্ট র্ভর্রটার্য এয়ায থপাি খাঁর্ট (মাকও ফরা য় রায়িা)। 

 

ফদকযয র্িতীয় ভুচার্দকও স্বকপ্ন ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এয র্ত র্নওকটআ অকভকনয ংফাকদ অভযা অা 

ওযকত াযর্ঙ থম ীঘ্রআ এআ খটনাগুকরা াভকনয ফঙযগুকরাকত খটকত মাকে। একক্ষকত্র অভাকদয কথ তীব্র 

প্রর্তফন্ওতা থফ ােকন্দআ অকফ – থম থচরুচাকরভকও ান ওকয, থ থমন ুকযা র্ফশ্বকও ান ওযকরা।  

ভুর্রভযা ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এয ানওাকর কুযা র্ফকশ্ব আরাকভয ান থদঔকত াকফ পকর ুকযা 

র্ফকশ্ব ার্ন্ত  ভৃর্ে র্ফযাচ ওযকফ। র্ওন্তু অভযা র্ও াযফ তাকদয ভধযওায থরাওকদয ন্তবুিক্ত কত কফ মাকদয 

এআ মুকে পরতায ফযাাকয অককযওায ধভিীয় গ্রন্থগুকরাকত ঈকল্লঔ ওযা অকঙ ? অভযা অল্লায ওাকঙ দয়া 

ওর্য থমন অল্লাহ্ অভাকদয আভাভ ভার্দ  ইা (অ’রাআর্ য়া াল্লাভ) এয থনতৃকত্ব মুকেয চনয র্নকচকদয সতর্য 

ওযকত ার্য এফং তাকদয াকথ ওুপপাযকদয র্ফরুকে মুে ওযকত ায, অভীন। 

 

রক্ষনীয় ফযাায র এআ থম, ফ অর ওাকয়দা াঔা (তার্রফান ) এআ খটনাগুকরা মিকফক্ষণ ওযায ভাধযকভ 

যফতিী ফঙযগুকরাকত তাকদয অক্রভকণয র্যওল্পনাগুকরা র্িও ওকয যাঔকঙ  এয প্রস্তুর্ত র্নকে।    
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“তঃয মঔন অভায থল প্রর্তশ্রুর্তয ভয় ার্চয র, (তঔন অর্ভ অকযও দরকও থতাভাকদয থভাওাকফরায 

চনয ার্িকয়র্ঙরাভ) থমন তাযা থতাভাকদয ভুঔভন্ডর ওার্রভােন্ন ওকয র্দকত াকয, থমভন ওকয প্রথভফায এ 

ফযর্ক্তযা ভর্চকদ (অওায়) প্রকফ ওকযকঙ (এফং এয প্রঘুয ক্ষর্ত াধন ওকযকঙ, অফায) থমন তাযা ভর্চকদ 

প্রকফ ওযকত াকয এফং থম র্চর্নকয য তাযা র্ধওায চভাকত াকয তা থমন তাযা ধ্বং ওকয র্দকত াকয। 

ম্ভফত এয ভাধযকভ অল্লাহ্ থতাভাকদয ঈয নুগ্র ওযকফন, অয  থতাভযা মর্দ (অফায র্ফকরাকয র্দকও) র্পকয 

মা তাকর অর্ভ (অভায ার্স্তয) ুনযাফৃর্ত্ত ওযফ, অয  অর্ভ ওাকপযকদয চনয চাান্নাভকও তাকদয (র্ঘয) 

ওাযাকাকয র্যণত ওকয থযকঔর্ঙ। ” (ূযা ফনী আযাআর, ১৭ : ৭-৮) 

 

 

“ থতাভাকদয ভকধয মাযা (অল্লায ঈয) ইভান অকন এফং (থ নুমায়ী) থনও ওাচ ওকয, তাকদয াকথ অল্লাহ্ 

য়াদা ওকযকঙন থম র্তর্ন চর্ভকন তাকদযকও ফযআ র্ঔরাপা দান ওযকফন থমভর্নবাকফ র্তর্ন তাকদয অককয 

থরাওকদয দান ওকযর্ঙকরন, (কফিার্য) থম চীফন র্ফধান র্তর্ন তাকদয চনয ঙন্দ ওকযকঙন তা তাকদয চনয 

(ভাচ  যাকষ্ট্র) ুদৃঢ় ওকয র্দকফন, তাকদয বীর্তচনও ফস্থায য র্তর্ন তাকদয ফস্থাকও (র্নযাত্তা ) ার্ন্তকত 

ফদকর র্দকফন, (তকফ এ চনয তি এআ থম) তাযা শুধু অভাযআ দাত্ব ওযকফ, অভায াকথ ওাঈকও যীও ওযকফ না; 

এযয থম অল্লায র্নয়াভকতয নাপযভানী ওযকফ থআ গুনাকায (ফকর র্ফকফর্ঘত কফ)। ” (ূযা নূয,২৪ : ৫৫) 
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